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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS 

NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2021 

 

António José Rega Matos Recto, Presidente da Câmara Municipal de Redondo, em 

cumprimento ao preceituado no nº 1, do artigo 56, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

publicita as deliberações da Câmara Municipal de Redondo, tomadas na sua reunião 

extraordinária de 30 de junho de 2021, ora transcritas: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 56/21, em que através do requerimento nº 195/21, é solicitado 

alteração ao alvará de Loteamento da Quinta da Faia, no Lote 53, localizado na Avenida do 

Brasil, descrito Conservatória do Registo Predial de Redondo sob o n.º 2980/20050105 e 

matriz urbana n.º 5280 da Freguesia e Concelho de Redondo.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer 

técnico, deferir o pedido, como proposto. 

 

Presente o processo nº 28/20, em que através do requerimento nº 568/20, é solicitado o 

licenciamento do projeto de arquitetura e projetos de especialidades, relativamente a 

legalização, ampliação e alteração em moradia unifamiliar sita em Bairro Novo do Freixo, 

n.º 46, descrito na Conservatória do Registo Predial de Redondo sob o n.º 2311/20000518 e 

matriz urbana n.º 4541, da Freguesia e Concelho de Redondo. 

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer 

técnico, deferir o pedido, como proposto. 

 

Presente o processo nº 6/21, em que através do requerimento nº 98/21, é solicitado o 

licenciamento do projeto de arquitetura de Pavilhão Industrial em prédio sito em Rua 
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Aldeias de Montoito, Lote 72 – Zona Industrial de Redondo, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Redondo sob o n.º 7103/20111223 e matriz urbana n.º 6095, da 

Freguesia e Concelho de Redondo. 

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer 

técnico, deferir o pedido, como proposto. 

 

Presente o processo nº 12/21, em que através do requerimento nº 164/21, é solicitado o 

deferimento do projeto de arquitetura referente a construção de uma habitação unifamiliar 

no prédio sito em Foros da Fontana, Freixo, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Redondo sob matriz urbana n.º 6095, da Freguesia e Concelho de Redondo. 

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer 

técnico, deferir o pedido, como proposto. 

 

Presente o processo nº 54/17, em que através do requerimento nº 790/17, é solicitado o 

licenciamento do projeto de arquitetura para legalização de anexos e garagem, em prédio 

sito em Travessa de Fora n. º 2, Montoito, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Redondo sob o n.º 2261/20081022 e matriz urbana n.º 1263, da Freguesia Montoito e 

Concelho de Redondo. 

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer 

técnico, deferir o pedido, como proposto. 

 

Presente o processo nº 27/20, em que através do requerimento nº 565/20, é solicitado 

alteração da cobertura do edifício sito na Rua Eng.º Duarte Pacheco n.º 9 e 10 em Redondo.  

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer 

técnico, deferir o pedido, como proposto. 

 

Presente um requerimento com o Registo n.º 8564/21, em nome da Mota-Engil, Engenharia 

e Construção, SA, na qualidade de empreiteiro da obra “Linha de Évora, Subtroço Freixo-

Alandroal”, vem requerer nos termos do art.º 15º, do Decreto lei n.º 9/2007 de 17 de 

janeiro, vem requerer a Licença especial de Ruído para atividades ruidosas temporárias, 

para os seguintes períodos. 
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Dia Dia Semana Quantidade 
(n.º dias) 

Períodos 

7 de Agosto de 2021 Sábado 

4 

8:00 às 18:00 

14 de Agosto de 2021 Sábado 8:00 às 18:00 

21 de Agosto de 2021 Sábado 8:00 às 18:00 

28 de Agosto de 2021 Sábado 8:00 às 18:00 
2 a 6 / 9 a 13 / 16 a 20 
/ 23 a 27 / 30 e 31 de 
Agosto de 2021 

Segunda a 
Sexta 

22 
20:00 às 22:00 e 
das 22:00 às 
8:00 

 

 

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a Licença de 

Ruído conforme solicitado. 

 

Presente um requerimento com o Registo n.º 459/21, em nome da Mota-Engil, Engenharia 

e Construção, SA, requerendo redução de 50% do valor da taxa devida pela emissão de 

licença de trabalhos de remodelação de terrenos. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta indeferir a redução da taxa 

conforme solicitado. 

 

Expediente 

Presente um requerimento com o Registo n.º 8272/21, referente à venda da habitação sita 

no Bairro do Calvário, n.º 11. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a alienação, à 

interessada identificada no processo, à arrendatária, da habitação sita no nº 11 do Bairro do 

Calvário, em Redondo, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Redondo 

sob o número 02811/300604, da Freguesia de Redondo e inscrito na matriz sob o artigo 

3053 da Freguesia de Redondo, pelo valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros), nos termos 

da deliberação tomada na reunião de câmara de 09/08/2006. 

 

Subsídios 
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Considerando, as grandes linhas de política de atribuição às coletividades e agentes 

culturais do concelho, propõe-se nos termos do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 

artigo 33.º, do regime jurídico das competências e funcionamento dos órgãos dos 

Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao 

Executivo Municipal, a aprovação da concessão dos seguintes apoios financeiros às 

seguintes coletividades e agentes culturais. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, no âmbito do apoio prestado 

pela Câmara Municipal de Redondo às instituições desportivas/culturais do concelho, 

propõe que seja atribuído à Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia 

de Redondo ARPIR, um subsídio financeiro no valor de 750,00€, como comparticipação 

nas despesas de funcionamento no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder um subsídio no 

valor 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) conforme solicitado. 

 

 Apoio aos Agentes Económicos do Concelho de Redondo 

 
Anexo A - Relatório / Proposta de Decisão de 29-06-2021 

1)  Candidaturas com parecer positivo Aprovados 
Nº Cand NIF Elegível Apoio Total 

54 120 591 162 Sim        480,00 €  
63 514 856 505 Sim        480,00 €  
73 514 856 505 Sim        500,00 €  

TOTAL    1 460,00 €  
 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, aprovar o Apoio aos 

Agentes Económicos do Concelho de Redondo como acima proposto. 

 

Redondo, aos 07 dias do mês de julho de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

António José Rega Matos Recto 
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