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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 19 de janeiro de 2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 06/21, em que através do requerimento nº 510/21 foi dada resposta à 

notificação nº 344/21, e entregues os elementos solicitados. 

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

de 14/01/2022, aprovar o licenciamento, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Expediente 

Presente documento com o registo nº 638, anúncio da Casa Pronta nº 2480/2022, 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 822, anúncio da Casa Pronta nº 5329/2022, 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 NIPG 215/22, em 05/01/2022, em que é solicitado o 

pagamento da quantia em dívida, pelo fornecimento de água, em 24 prestações mensais. 

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

Gabinete de Ação Social deferir o pedido. 

 

 

 



 
 

 
 

 

NIF: 501834117 - Município de Redondo – Praça da República, 7170-011 – www.cm-redondo.pt – geral@cm-redondo.pt – Tlf: 266 989 210 
 

Facebook: https://www.facebook.com/MunicipioDeRedondo | instagram: https://www.instagram.com/municipioderedondo  
 
 

Nossa Referência: #$oficio$#  /   
Modelo: OF1.doc 

Pá
gi

na
2 

Atribuição de lote na Quinta da Faia 

Presente a inscrição registada sob o nº 469, em 11/01/2022, em que é demonstrado o interesse na 

aquisição do lote nº 61 do loteamento da Quinta da Faia, em Redondo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a alineação, nos termos 

solicitados, do lote nº 61 do Loteamento da Quinta da Faia, em Redondo, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Redondo sob o número 2988/20050105, da Freguesia de Redondo e inscrito 

na matriz sob o artigo 5288 da Freguesia de Redondo, pelo valor de 17.820,00 (dezassete mil 

oitocentos e vinte euros).  

 

Subsídios 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, no âmbito do apoio 

prestado pela Câmara Municipal de Redondo às Instituições Desportivas / Culturais do concelho, 

propõe que seja atribuído ao Núcleo de Andebol de Redondo, Secção de Trail do Texugo, um 

subsídio financeiro no valor de 9.000,00 € (nove mil euros), como comparticipação financeira e o 

apoio logístico, para a realização do IV Trail do Texugo.   

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara em que, no âmbito do apoio 

prestado pela Câmara Municipal de Redondo às Instituições Culturais do concelho, propõe que seja 

atribuído ao Grupo de Forcados Amadores de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 

1.000,00€ (mil euros), como comparticipação financeira nas despesas com as atividades 

desenvolvidas pela associação no ano de 2021. 

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara em que, no âmbito do apoio 

prestado pela Câmara Municipal de Redondo às Instituições Culturais do concelho, propõe que seja 

atribuído à Associação das Marchas dos Foros da Fonte Seca, um subsídio financeiro no valor de 

1.000,00€ (mil euros), como comparticipação financeira nas despesas com as atividades 

desenvolvidas pela associação. 

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

 

Presente e explicado, pela Senhora Vereadora Carla Figueiras, o processo referente ao pedido de 

apoio a melhorias habitacionais, a que respeita o NIPG 10528/21, o qual foi objeto de decisão na 

reunião de câmara realizada em 24/11/2021. 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

Modificação Permutativa 

Presente e explicada a 1ª 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 20 de janeiro de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego 
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