
Apoios Financeiros 
Ratificada a Proposta n.º 129/2021 referente à aprovação de uma verba no valor de 5.000€, que visa

comparticipar  a  administração  da  vacina  contra  a  gripe,  a  pessoas  com  mais  de  65  anos  nas

farmácias do Concelho, até um máximo de 2.000 beneficiários.

Aprovada a Proposta n.º 130/2021 relativa à aprovação de uma verba, no valor de 1.200€, destinada

a apoiar o Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme C. Carvalho na aquisição de materiais de apoio ao

desenvolvimento das atividades da Semana de Projeto. 

Aprovada a Proposta n.º 131/2021 referente ao apoio,  no valor de 15.000€ para cada uma das

Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho, destinado a apoiá-las nas atividades realizadas

no âmbito das ações de prevenção e socorro.

Comunicação à DGAL

Aprovada a Proposta n.º 132/2021 que determina a comunicação à DGAL da intenção do Município

não pretender assumir no ano de 2021, bem como para o ano 2022, as competências previstas no

Decreto-Lei n.º 55/2020, no âmbito da Ação Social.

Operações Urbanísticas

Pedido de Licenciamento

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 01/2021/172 – Simão Silva, Exploração Agrícola e

Turística Unipessoal, Lda. - Aldeia de São Miguel – Santa Comba.
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Pedido de Certidão de Compropriedade – Augi

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2021/141 – Sílvia Cristina da Silva Pinto e

outro – São Romão – União das freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros.

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2021/146 – Fernando Nogueira marques –

Santa Marinha – União das freguesias de Santa marinha e São Martinho.

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2021/148 – Maria Armanda da Silva Santos e

outros – Tourais – União das freguesias de Tourais e Lajes.

Aprovado  de  acordo  com  o  parecer  o  processo  n.º  10/2021/150  –  Inês  Barreto  Amaral  –

Travancinha.

Aprovado  de  acordo  com  o  parecer  o  processo  n.º  10/2021/151  –  Inês  Barreto  Amaral  –

Travancinha.

Licenciamentos de Obras Particulares

Machial, Unipessoal, Lda. - Seia (construção de edifício bifamiliar)

Sérgio Lourenço Mota da Fonseca – Lages (alteração e ampliação de edifício)

Morais Correia – Centro Óptico Lda.ª – Seia (alteração de cobertura)

Vera Patrícia Rodrigues Figueiredo – Loriga (construção de moradia e muros de vedação)

Mariana Mendes Lopes dos Santos – Tourais (construção de alpendre para arrumos)

Acácio Cruz Marques – Loriga (pedido de ocupação da via pública)

Marco Paulo Mendes Pinto – Sandomil (reconstrução e ampliação de moradia)

Fernando Augusto Ferrão dos Santos Figueiredo – Santa Comba (construção de moradia e muros)

Cristina Maria Abreu Ferreira Braz – São Martinho (alteração de edifício)

Carlos Alberto Coelho Maceira – Santa Comba (construção de piscina)

Agostinho Fernandes Pereira – Travancinha (construção de moradia)

Rafaela Fabíola Ferreira Martins Teixeira – São Romão (pedido de ocupação da via pública)

Fundação Aurora Ressurreição Coelho Borges – Santa Marinha (pedido de ocupação da via pública)

António Ascenção Coelho e Filhos – São Romão - (pedido de ocupação da via pública)



Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021

A Câmara tomou conhecimento da quinta alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano

2021.

Abertura de Procedimento

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento, referente à aquisição

de equipamento escolar (Tourais-Paranhos, Abranches, Santiago), pelo preço base de 41.200€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento, referente ao serviço

de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação festiva, pelo preço base de 20.000€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento, referente à aquisição

e instalação de sistema de som no mercado municipal de Seia, pelo preço base de 8.280€.

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final relativo ao fornecimento continuado e material

consumível de higiene e limpeza para os edifícios escolares e armazém municipal, adjudicando-o à

empresa Maquilotus – Como de produtos de limpeza, Lda., pelo valor total de 52.983,62€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  do relatório  final,  relativo  às  atividades  de  enriquecimento

curricular  1º ciclo,  ano letivo 2021/2022, adjudicando-o à  empresa komProdígio – Soluções em

Ensino Unipessoal, Lda., pelo valor global de 39.847,60€.


