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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 22 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 16704 é 

solicitada a licença especial de ruído, nos sábados do próximo mês de janeiro, entre as 08:00h e as 

18:00h e nos dias úteis, de segunda a sexta, entre as 20:00h e as 22:00h e as 22:00h e as 08:00h do 

dia seguinte. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido, sujeito ao 

pagamento das taxas devidas. 

 

Nos termos do disposto no artigo 69º do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor 

Vereador Sérgio Valente declarou-se impedido de participar na votação do presente ponto, pelo 

que se ausentou da sala de sessões. 

 

Presente o processo nº 35/19, em que através do requerimento nº 460/21 são entregues 

elementos com vista à emissão de alvará de autorização de utilização de uma moradia unifamiliar. 

O referido processo obteve o despacho, pelo Senhor Presidente da Câmara, de deferimento das 

alterações em obra e autorizada a emissão do alvará de autorização de utilização, devendo ser 

submetido à ratificação em reunião de câmara.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado pelo 

Senhor Presidente da Câmara. 

 

Presente o processo nº 12/21, em que através do requerimento nº 461/21, na sequência do 

licenciamento do projeto de arquitetura, para construção de uma moradia unifamiliar, foram 
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entregues os respetivos projetos de especialidade, submetidos na estrita responsabilidade dos seus 

autores. 

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

prestada em 21/12/2021, deferir o licenciamento nos termos propostos no referido parecer 

técnico. 

 

O Senhor Vereador Sérgio Valente retornou à sala de sessões. 

 

Expediente 

O Senhor Presidente da Câmara pôs à consideração da Câmara Municipal a forma de realização da 

primeira reunião de câmara do mês de janeiro de 2022, agendada para o dia 05/01/2022, uma vez 

que decorre no período de contenção decretado pelo Governo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta que a reunião de câmara do dia 

05/01/2022 se realiza de forma presencial, mas sem a presença de público. 

 

Presente documento com o registo nº 16290, anúncio nº 106116/2021, 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 documento com o registo nº 16287, anúncio nº 106117/2021, 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 documento com o registo nº 16287, anúncio nº 106118/2021, 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. 

 

Subsídios 

Presente um pedido da Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, em que é solicitado o apoio 

financeiro, no valor de 280,00€, para fazer face a despesas com o pagamento às quatro 
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funcionárias, disponibilizadas pela Associação de Trabalhadores do Município de Redondo, que 

prestaram apoio no almoço do dia 1 de dezembro. 

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

 

Modificação Permutativa 

Presente e explicada a 14ª modificação orçamental permutativa da despesa, a qual foi aprovada 

por despacho do Senhor Presidente da Câmara, devendo ser submetida a ratificação da Câmara 

Municipal. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado na 

modificação orçamental permutativa da despesa. 

 

Para constar e devidos efeitos, se publica este edital, que será divulgado nos lugares públicos do 

costume e publicitado no sítio da Internet do Município de Redondo.  

 

Paços do Concelho, aos 23 de dezembro de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego 
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