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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 02 de fevereiro de 

2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 22/21, em que através do requerimento nº 35/22 foi dada resposta à 

notificação nº 25/22, e entregues os elementos solicitados. 

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

de 25/01/2022, aprovar o projeto de arquitetura. 

 

Expediente 

Presente documento com o registo nº 1082, anúncio da Casa Pronta nº 6651/2022, 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 1083, anúncio da Casa Pronta nº 6542/2022, 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 1395, anúncio da Casa Pronta nº 11178/2022, 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. 
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Presente um ofício da empresa ECIMOP, Construção Civil, Obras Públicas e Engenharia, S.A., em 

que é solicitada a prorrogação do prazo de execução da empreitada de Reabilitação Urbana da Vila 

de Redondo – Unidade B, até ao dia 04 de junho de 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a prorrogação do prazo de 

execução da empreitada de Reabilitação Urbana da Vila de Redondo – Unidade B, até ao dia 04 de 

junho de 2022, sem direito a revisão de preços. 

 

Subsídios 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 267, 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 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 651, 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 600,00€ (seiscentos euros) conforme estabelecido no artigo 4.º do Normativo 

Municipal de Apoio à Natalidade, reembolsados mediante apresentação de comprovativo de 

despesas. 

 

Modificação Permutativa 

Presente e explicada a 2ª 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. 

 

Orçamento Participativo 

Presente e explicado o documento contendo as normas para o Orçamento Participativo 2023.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, aprovar as normas referentes ao 

Orçamento Participativo do Município de Redondo para o ano de 2023, mais deliberou submeter 

as referidas normas à aprovação da Assembleia Municipal. 
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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 04 de fevereiro de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego 
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