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PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego, Presidente da Câmara Municipal de Redondo, em cumprimento ao 

preceituado nos nºs 1 e 2, do artigo 56, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, publicita as 

deliberações da Câmara Municipal de Redondo, tomadas na sua reunião de 09 de dezembro de 

2021: 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 15/21, em que através do requerimento registado sob o nº 15125, o qual 

foi aprovado por despacho do Senhor Presidente em 11/10/2021, devendo ser submetida à 

ratificação da Câmara Municipal, é solicitada a licença especial de ruído, para o mês de dezembro. 

Dia Dia Semana Quantidade n.º dias Períodos 
04/12/2021 Sábado 

3 
08:00 às 18:00 

11/12/2021 Sábado 08:00 às 18:00 
18/12/2021 Sábado 08:00 às 18:00 
01/12/2021 Feriado 

2 
08:00 às 18:00 

08/12/2021 Feriado 08:00 às 18:00 
2 e 3 / 6 e 7 / 9 
e 10 / 13 a 17 / 

20 a 23 de 
dezembro2021 

Segunda a 
Sexta 15 20:00 às 22:00 e 

das 22:00 às 08:00 

 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, sujeito ao pagamento das taxas devidas. 

 

Presente o processo nº 20/21, em que através do requerimento nº 318/21, requerendo a 

legalização de alterações introduzidas a uma habitação unifamiliar. 

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

em 09/12/2021, deferir o pedido conforme parecer técnico. 

 

Expediente 

Presente documento com o registo nº 16046, de 06/12/2021, anúncio nº 106066/2021, solicitando 

informação sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência relativamente 

ao prédio descrito no referido anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de preferência. 
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Presente documento com o registo nº 16047, de 06/12/2021, anúncio nº 106067/2021, solicitando 

informação sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência relativamente 

ao prédio descrito no referido anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de preferência. 

 

Presente o requerimento registado sob o número 16058, de 06/12/2021, solicitando que o lote n º 

9 do Loteamento Municipal da Quinta da Faia, reverta a favor do município pelo valor de aquisição. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, aprovar a reversão, pelo valor de 

19.800,00 € (dezanove mil e oitocentos euros), do lote nº 9 do Loteamento Municipal da Quinta da 

Faia, em Redondo, descrito na conservatória do registo predial de Redondo sob o número 

2936/20050105, da Freguesia de Redondo e inscrito na matriz sob o artigo 5236 da Freguesia de 

Redondo, ficando os custos financeiros, relacionados com a respetiva escritura de compra e venda, 

a cargo do requerente. 

 

Presente o requerimento registado sob o número 16059, de 06/12/2021, solicitando licença 

especial de ruído para o evento “CHIBA NATALÍCIA”, a realizar no dia 17 e 18 de dezembro de 

2021. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta, com os votos de abstenção dos 

Vereadores Sérgio Valente e David Grave e os restantes votos a favor, autorizar a licença 

especial de ruído para o evento “Chiba Natalícia – O Reencontro”, a realizar das 22:00h do 

dia 17/12/2021 até às 04:00h do dia 18/12/2021 e das 22:00h do dia 18/12/2021 até às 

04:00h do dia 19/12/2021, com a lotação máxima de 300 pessoas, devendo ser cumpridas 

as disposições legais e regulamentares respetivas e ainda, face à atual situação 

epidemiológica, deverão ser cumpridas as orientações determinadas pela Direção Geral de 

Saúde, para o evento em causa.   

 

Subsídios 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 16110, em 06/12/2021, em nome da Associação de 

Atletismo, informado que pretende realizar os Campeonatos Regionais de Corta-Mato, 

conjuntamente com uma das provas do XXII Critério de Corta-Mato Paulo Guerra, solicitado apoio 
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na aquisição de prémios (Taças e Medalhas), cujo custo estimado é de cerca de 190,00€, (cento e 

noventa euros).  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, deferir o apoio solicitado. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 15941, em 03/12/2021, em que é solicitado a 

atribuição de 600 litros de gasóleo para abastecimento das viaturas do clube. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, deferir o pedido solicitado. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 14994, em 04/11/2021, em que é solicitado apoio nas 

remodelações necessárias para circular uma cadeira de rodas na habitação do requerente. 

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

técnica, deferir o pedido. 

 

Propôs o Senhor Presidente que seja atribuído aos Reformados e pensionistas, residentes no 

Concelho de Redondo, um cabaz com alguns dos nossos produtos regionais, os produtos são 

adquiridos aos produtores locais, ou um Vale Restauração para utilizar nos Restaurantes aderentes 

do concelho. 

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

 

Propôs o Senhor Presidente que seja atribuído aos Funcionários da Câmara Municipal de Redondo, 

um cabaz ou um Vale Restauração para utilizar nos Restaurantes aderentes do concelho, por 

funcionário, o cabaz contém alguns dos nossos produtos regionais, os produtos são adquiridos aos 

produtores locais. 

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

 

Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Quadriénio 2022-2026 e Orçamento 

Municipal para 2022-2026 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou e colocou à discussão as Demonstrações Orçamentais 

Previsionais, Orçamento e Plano Orçamental Previsional (Orçamento da Receita e da Despesa), 

Plano Plurianual (Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Atividades Municipais). 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade 

minuta, aprovar as Demonstrações Orçamentais Previsionais, Orçamento e Plano Orçamental 

Previsional (Orçamento da Receita e da Despesa), Plano Plurianual (Grandes Opções do Plano, 
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Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais), e em cumprimento do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter os referidos documentos à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do 

estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Proposta de Organograma e Mapa de Pessoal do Município de Redondo para o ano de 2022 

O Presidente da Câmara apresentou e colocou à discussão o Mapa de Pessoal para o ano de 2022. 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade e 

em minuta, aprovar o presente Mapa de Pessoal do Município de Redondo para o Ano de 2022;  

Mais deliberaram submeter a presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em ordem ao preceituado na alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, bem como na alínea a), do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro e no artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Paços do Concelho, aos 13 dias do mês de dezembro de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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