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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 08 de setembro 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 17/20, em que através do requerimento nº 408/21 e 409/21 é dada 

resposta à notificação nº 371/21 referente ao licenciamento de ampliação de edifício 

agrícola e tanque de rega, no prédio descrito no processo.  

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

técnico datado de 08/09/2021, deferir a pretensão. 

 

Expediente 

Presente a comunicação da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, 

solicitando o parecer da câmara relativamente à passagem pelo Concelho de Redondo da 

Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal que se realiza entre os dias 1 e 3 de outubro de 

2021. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável à 

passagem da prova Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, pelo Concelho de Redondo, 

desde que esteja garantida a autorização dos proprietários para utilização de caminhos 

privados. 

 

Presente um processo, registado pelo NIPG 10023/21, de candidatura a um gabinete de 

incubação no Centro de Apoio a Microempresas (CAME). 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, tendo por base o relatório do 

júri datado de 20/08/2021, aprovar a atribuição de um gabinete de incubação no CAME, 

conforme solicitado. 

 

Apoio Extraordinário aos 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 três processos de candidatura ao programa 

de Apoio Extraordinário aos Agentes Económicos do Concelho de Redondo, cujo anexo ao 

relatório / proposta de decisão, de seguida se transcreve: 

 

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

decisão supratranscrita, aprovar as candidaturas nº 047 e 048. Relativamente à candidatura 

Nº 055, a mesma é deferida condicionada ao pagamento prévio da dívida existente ao 

Município de Redondo. 

 

Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras do Município de Redondo 

Presente o Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras do Município de Redondo – 

1º semestre 2021. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Subsídios 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 11471, requerendo apoio à 

natalidade, nos termos do artigo 4.º do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade.  
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, atribuir como reembolso de 

despesas, o valor de 600,00€ (seiscentos euros) conforme estabelecido no artigo 4.º do 

Normativo Municipal de Apoio à Natalidade, reembolsados mediante apresentação de 

comprovativo de despesas. 

 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 10298, requerendo apoio à 

natalidade, nos termos do artigo 4.º do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, atribuir como reembolso de 

despesas, o valor de 1.125,00€ (mil cento e vinte e cinco euros) conforme estabelecido no 

artigo 4.º do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade, reembolsados mediante 

apresentação de comprovativo de despesas. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9989, em que é solicitado apoio com material e 

mão-de-obra para instalação de canalização da casa de banho na sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9030, em que é solicitado o arranjo do telhado 

da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9034, em que é solicitada a colocação de tela na 

varanda da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9037, em que é solicitada a mão-de-obra para a 

pintura da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, deferir o pedido. 
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Presente o requerimento registado sob o nº 9573, em que é solicitada a mão-de-obra para a 

pintura de quatro janelas e uma porta da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 11052, em que é solicitado apoio para retirar a 

banheira e proceder à colocação de poliban na casa de banho da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9036, em que é solicitada a colocação de tela no 

telhado da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, indeferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9782, em que é solicitada a limpeza do telhado 

da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, indeferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9885, em que é solicitada a mão-de-obra e 

material para reparação do telhado da sua habitação. 

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

Gabinete de Ação Social e proposta do Senhor Vereador José Portel, indeferir o pedido. 

 

Presente o requerimento do Agrupamento de Escolas de Redondo, registado sob o número 

11928, solicitando apoio financeiro para aquisição de equipamento para a sala sensorial do 

agrupamento. 

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

Senhor Vereador Luis Faleiro conceder um subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros). 
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Presente o pedido de apoio da Sociedade Columbófila Asas Redondense, registado sob o 

número 11250, solicitando apoios para fazer face a despesas com o evento “Convívio 

SCAR’21”. 

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

Senhor Vereador José Portel conceder um subsídio no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros). 

 

Presente o pedido do Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Foros da Fonte Seca, a 

solicitar a atribuição de gasóleo para utilização nas deslocações com os atletas e técnicos 

na viatura do clube. 

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

Senhor Vereador José Portel conceder 300 litros de gasóleo. 

 

Presente o pedido do Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Foros da Fonte Seca, a 

solicitar a atribuição de um subsidio financeiro para fazer face a despesas inerentes às 

inscrições de atletas, treinadores e dirigentes na fundação INATEL e outros encargos.  

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

Senhor Vereador José Portel conceder um subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros). 

 

Presente a proposta do Senhor Vereador José Portel, no âmbito do apoio às instituições 

desportivas / culturais do concelho, propondo a atribuição, ao Centro de Cultura, Recreio e 

Desporto de Foros da Fonte Seca, para pintura das instalações da sua sede, de 75 litros de 

tinta branca e 10 litros de tinta azul.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do 

Senhor Vereador José Portel. 

 

Presente a proposta do Senhor Vereador José Portel, no âmbito do apoio às instituições 

desportivas / culturais do concelho, propondo a atribuição, ao Redondense Futebol Clube, 

para pintura do Campo de Futebol do Calvário, de 410 litros de tinta branca, 5 rolos de fita 

de pintor, 3 rolos de pintura, 2 trinchas e 50 sacos de plástico para o lixo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do 

Senhor Vereador José Portel. 
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Presente o pedido do Redondense Futebol Clube, a solicitar a atribuição de um subsidio 

financeiro para fazer face a despesas inerentes com a filiação do Clube, inscrições de 

atletas, treinadores e dirigentes na AFE e outros encargos.  

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

Senhor Vereador José Portel conceder um subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil 

euros), como 1ª tranche da época desportiva 2021/2022. 

 

Presente o pedido do Redondense Futebol Clube, a solicitar a atribuição de um subsidio 

financeiro para fazer face a despesas inerentes à conservação e manutenção do Campo do 

Calvário. 

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

apresentada pelo Senhor Vereador José Portel, conceder um subsídio no valor de 9.600,00€ 

(nove mil e seiscentos euros), valor este a ser pago em 3 (três) tranches de 3.200,00€ (três 

mil e duzentos euros), sendo a primeira paga em outubro/2021, a segunda paga em 

março/2022 e a 3ª paga em julho/2022. 

 

Presente o pedido do Redondense Futebol Clube, a solicitar a atribuição de gasóleo para 

utilização nas deslocações com os atletas e técnicos na viatura do clube. 

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

Senhor Vereador José Portel conceder 600 litros de gasóleo. 

 

Presente a informação do Coordenador Técnico da Subunidade Orgânica de Gestão de 

Consumo de Água, que de seguida se transcreve: 

“De acordo com as deliberações tomadas em reunião de Câmara, referente aos tarifários 

de Água das associações, submeto à consideração superior a informação sobre valores 

suportados pelas mesmas, (valores pagos e até ao mês 6_2021): 

1. Sociedade Columbófila Asas Redondense – (100%) – consumidor 7195 – 38,73€; 

2. Sociedade Filarmónica Municipal Redondense – (100%) – consumidor 7196 –  

98,09€;  

3. Associação dos Bombeiros Voluntários de Redondo – (100%) (de 10/2020 a 6/2021) 

– consumidor 7122 – 1502,87€; 

4. Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 655 – (100%) – consumidor 7382 –  

21,54€; 
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5. Clube de Caça e Pesca (Campo de Tiro) – (100%) (de 10 2020 até ao mês 6/2021) – 

consumidor 7230 – 47,59€; 

6. Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de redondo – (100%) – consumidor – 7776 

55,96€.  

7. Associação de Reformados e Pensionistas Freguesia de Redondo – (100 %) –  

consumidor 8102 – 23,45€ 

8. Centro Cultural e Recreio e Desporto Foros da Fonte Seca – 60% - consumidor 

7208 (de 8/2020 a 6/2021) – 142,46€” 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder, às associações 

acimas referidas, os subsídios nos valores mencionados e suportados com o pagamento 

de fornecimento de água. 

 

Modificação Orçamental 

Presente e explicada a 9ª alteração orçamental da despesa. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a 8ª alteração 

orçamental da despesa. 

 

Abertura de Propostas referentes ao processo de Alienação da Habitação sita no 

nº 4 do Bairro do Calvário, em Redondo 

Na sequência da abertura do procedimento, aprovado na reunião de câmara realizada em 

11/08/2021, para apresentação de propostas, em carta fechada, para aquisição da Habitação 

sita no nº 4 do Bairro do Calvário, em Redondo, tendo como valor base da alienação 

45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), foram efetuadas visitas à habitação por vários 

interessados, no entanto, foi apresentada apenas uma proposta, em 07/08/2021, registada 

sob o número 11890, tendo a mesma sido aberta na presente reunião de câmara, na 

presença de todo o executivo e dos interessados que compareceram para assistir à abertura 

das propostas. 

O Senhor Presidente da Câmara procedeu à abertura da proposta apresentada, tendo lido o 

valor proposto na mesma, sendo de 45.051,99€ (quarenta e cinco mil, cinquenta e um euros 

e noventa e nove cêntimos).  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta 

apresentada e alienar aos requerentes, pelo valor proposto de 45.051,99€ (quarenta e cinco 

mil, cinquenta e um euros e noventa e nove cêntimos), a habitação sita no Bairro do 
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Calvário, nº 4, em Redondo, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

2804/20040630, inscrito na matriz sob o artigo 3046, da Freguesia de Redondo. 

 

Paços do Concelho, aos 10 de setembro de 2021 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

António José Rega Matos Recto 
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