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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

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 

ordinária de 14 de julho 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 5/21, em que através do requerimento nº 309/21, é solicitado o 

parecer para a constituição de compropriedade do prédio descrito no referido processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base na informação 

jurídica datada de 13/07/2021 dar parecer favorável à constituição de compropriedade/ 

ampliação do número de compartes, conforme requerido. 

 

Presente o processo nº 43/19, em que através do requerimento nº 240/21 é solicitado o 

licenciamento do projeto de arquitetura e dos projetos de especialidade, relativos a 

legalização de obras no prédio descrito no processo.  

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

técnico datado de 27/05/2021, aprovar o projeto de arquitetura e dos projetos de 

especialidade, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Expediente 

Apoio Agentes Económicos do Concelho de Redondo 

Presente a informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento em que 

apresenta uma proposta de decisão referente a 3 processos de candidatura ao programa de 

Apoio aos Agentes Económicos do Concelho de Redondo, cujo relatório / proposta de 

decisão, de seguida se transcreve: 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base no relatório de 

decisão supratranscrita, aprovar as candidaturas nº 036 e 064, relativamente à candidatura 

nº 015 deverá ser notificado o seu representante para rever ou alterar o enquadramento da 

candidatura. 

 

Presente o processo a que se refere o NIPG 4441/21, em que é apresentada uma proposta 

de pagamento do montante em dívida referente ao fornecimento de água em 48 (quarenta e 

oito) prestações mensais. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o plano de 

pagamento da dívida em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, devendo, 

cumulativamente, ser também pagas as faturas referentes aos consumos mensais.  
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Presente documento com o registo nº 8909, de 05/07/2021 solicitando que a Câmara 

Municipal autoriza a venda do prédio descrito no pedido pelo valor e ao interessado 

constantes do pedido. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a venda do lote e 

do prédio nele construído, de acordo com o solicitado. 

 

Presente o processo a que se refere o NIPG 1692/21, em que através do requerimento 

registado sob o número 8842, é solicitada a autorização de venda do prédio descrito no 

processo, à Caixa Geral de Depósitos para que seja celebrado contrato de locação 

financeira imobiliária com o interessado denominado no pedido referido. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a venda do lote e 

do prédio nele construído conforme solicitado. 

 

Subsídios 

Presente o pedido da Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, solicitando apoio, 

para o que enviando o orçamento referente à aquisição de fardamento para novos músicos 

que integram a banda. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação do 

Senhor Vereador José Portel, conceder um apoio financeiro no valor de 2.764,30€ (dois mil 

setecentos e sessenta e quatro euros e trinta cêntimos). 

 

Presente o pedido da ARPIR – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da 

Freguesia de Redondo, solicitando apoio financeiro para a compra de uma máquina de 

café. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação do 

Senhor Vereador José Portel, conceder um apoio financeiro no valor de 350,00€ (trezentos 

e cinquenta euros). 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Filarmónica União Montoitense, um subsídio financeiro no valor de 5.500,00€ (cinco mil e 

quinhentos euros), como comparticipação nas despesas da associação com as atividades 

desenvolvidas no corrente ano. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, um subsídio financeiro no valor de 

6.000,00€ (seis mil euros), como comparticipação nas despesas da associação com as 

atividades desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à Fénix – 

Associação de Músicos de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 4.000,00€ (quatro 

mil euros), como comparticipação nas despesas da associação com as atividades 

desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à ACRE 

– Associação das Cantadeiras de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas da associação com as 

atividades desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Arredondarte – Associação Cultural de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 

750,00€ (setecentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas da associação 

com as atividades desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Associação das Marchas dos Foros da Fonte Seca, um subsídio financeiro no valor de 
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750,00€ (setecentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas da associação 

com as atividades desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Santa Suzana, um subsídio financeiro no 

valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), como comparticipação nas despesas da 

associação com as atividades desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Associação Cultural e Desportiva das Vinhas, um subsídio financeiro no valor de 

1.500,00€ (mil e quinhentos euros), como comparticipação nas despesas da associação com 

as atividades desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

  

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à Casa do 

Povo do Freixo, um subsídio financeiro no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), 

como comparticipação nas despesas da associação com as atividades desenvolvidas no 

corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição ao Centro 

de Cultura, Recreio e Desporto de Foros da Fonte Seca, um subsídio financeiro no valor de 

1.500,00€ (mil e quinhentos euros), como comparticipação nas despesas da associação com 

as atividades desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 
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Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Sociedade Recreativa 1º de Dezembro, um subsídio financeiro no valor de 1.500,00€ (mil e 

quinhentos euros), como comparticipação nas despesas da associação com as atividades 

desenvolvidas no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Filarmónica União Montoitense, um subsídio financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos 

euros), como comparticipação nas despesas da associação com as atividades desenvolvidas 

no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição ao 

Montoito Sport Clube, um subsídio financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos euros), 

como comparticipação nas despesas da associação com as atividades desenvolvidas no 

corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Sociedade União Montoitense, um subsídio financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos 

euros), como comparticipação nas despesas da associação com as atividades desenvolvidas 

no corrente ano. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Sociedade União Montoitense, um subsídio financeiro no valor de 750,00€ (setecentos e 

cinquenta euros), como comparticipação nas despesas com as atividades desenvolvidas 

pelo Grupo Coral dos Trabalhadores de Montoito. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição à 

Sociedade União Montoitense, um subsídio financeiro no valor de 750,00€ (setecentos e 

cinquenta euros), como comparticipação nas despesas com as atividades desenvolvidas 

pelo Grupo Musical de Montoito. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 

proposto. 

 

Modificação Orçamental 

Presente e explicada a 7ª alteração orçamental da despesa. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a 7º alteração 

orçamental da despesa. 

 

Paços do Concelho, aos quinze dias do mês de julho de 2021 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

António José Rega Matos Recto 
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