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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 março de 2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 01/21, em que através do requerimento nº 563/21 foi dada resposta à 

notificação nº 549/21, com a entrega dos projetos de especialidade referentes a construção de 

habitação unifamiliar. 

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

de 28/02/2022, aprovar o licenciamento condicionado aos termos descritos no parecer referido. 

 

Presente o processo nº 13/21, em que é solicitada a aprovação do projeto de arquitetura para 

construção de moradia unifamiliar. 

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

de Divisão, datada de 28/02/2022, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos constantes da 

referida informação. 

 

Presente o processo nº 15/19, em que através do requerimento nº 167/22 é solicitada a emissão 

de autorização de utilização referente a habitação unifamiliar. 

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

de 02/03/2022, deferir a pretensão condicionado aos termos descritos no parecer referido. 

 

Presente o processo nº 16/21, em que através do requerimento nº 142/22 foi dada resposta à 

notificação nº 59/22, com a entrega dos projetos de especialidade referentes a construção de 

habitação unifamiliar. 

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

de 28/02/2022, aprovar o licenciamento condicionado aos termos descritos no parecer referido. 
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Expediente 

Informou o Senhor Presidente da Câmara que a abertura e inauguração da BLT – Bolsa de Turismo 

de Lisboa, na qual o Município de Redondo vai estar presente, coincide com a data agendada para 

a próxima reunião de câmara, dia 16/03/2022, pelo que põe à consideração do executivo a 

alteração do dia da reunião de câmara, para o dia 17/03/2022, de modo a poder marcar presença 

na inauguração da BTL. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta alterar a data da segunda reunião de 

câmara do mês de março, para o dia 17/03/2022, pelas 10:00h.   

 

Presente documento com o registo nº 2928, anúncio da Casa Pronta nº 25629/2022, solicitando 

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

ao prédio descrito no referido anúncio, tendo o presente pedido obtido o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de Autorizado o não exercício do Direito de Preferência relativamente ao 

prédio descrito no anúncio devendo ser submetido a ratificação em reunião de câmara.    

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

Senhor Presidente. 

 

Presente documento com o registo nº 2832, anúncio da Casa Pronta nº 24711/2022, 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 3283, anúncio da Casa Pronta nº 29111/2022, 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 3145, anúncio da Casa Pronta nº 28582/2022, 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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Listagem definitiva de atribuição de Bolsas de Estudo 

Em conformidade com o disposto no ponto 4 artigo 10º do Normativo de Atribuição de Bolsas de 

Estudo ao Ensino Superior Público, e não tendo sido registada qualquer reclamação à deliberação 

da Comissão de Análise, pelo presente se submete a ratificação da Câmara Municipal, a listagem 

definitiva de Bolsas de Estudo atribuídas pelo Município de Redondo para o ano letivo de 

2021/2022: 

Érica Alexandra do Rosário Monteiro 1º Excluído Ponto 1, alínea a), artigo 6º 

João Pedro Carona Bravinho 1º Admitido  

Laura Isabel Mértola Salomé Vieira 1º Admitido  

Luis Gabriel Curado Cabeça 1º Admitido  

Marta Sofia Faleiro Cabeça Cunha Alberto 2º Excluído Ponto 1, alínea i), artigo 6º 

Mónica Filipa Tendeiro Caeiro 2º Admitido  

Tiago Dias Correia 3º Admitido  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar a listagem definitiva de 

Bolsas de Estudo atribuídas pelo Município de Redondo, para o ano letivo de 2021/2022. 

 

Rearborizar Redondo 

Presente a informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento que de seguida se 

transcreve: 

“Logo que tomou posse, o executivo municipal comunicou algumas das prioridades para o 

mandato, entre as quais o reforço, qualificação e densificação dos espaços verdes urbanos do 

concelho; 

Os serviços técnicos realizaram um levantamento dos espaços verdes existentes e prepararam a 

proposta de intervenção que consta da Memória Descritiva anexa à informação; 

A intervenção tem enquadramento no Aviso Convite n.º 11/REACT-EU/2021, integrado no Apoio à 

Transição Climática do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, que se encontra aberto, 

admitindo candidaturas até 28-02-2022; 

A intervenção prevê as seguintes componentes: “Projeto técnico”; “Limpeza e Modelação de 

terrenos”; “Plantação de árvores e arbustos”; “Instalação de redes de rega”; “Mobiliário urbano”, 

candidatados com base nas estimativas orçamentais elaboradas pelo Gabinete Técnico do 

Município; 

Constitui requisito da candidatura que o projeto se encontre aprovado e que a mesma seja objeto 

de deliberação camarária; 
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Face ao exposto, solicita-se a aprovação do projeto “Rearborizar Redondo”, bem como a decisão de 

formalização da candidatura ao aviso mencionado.” 

A informação supratranscrita foi objeto de despacho pelo Senhor Presidente da Câmara, em 

27/02/2022, contendo o seguinte teor:  

“Dada a urgência devido ao prazo limite para apresentação das candidaturas, aprovo a intervenção 

e a decisão de formalização da candidatura, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. 

À reunião para ratificar.” 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar do 

despacho dado pelo Senhor Presidente.   

 

Presente um requerimento em nome da Associação Desportiva e Recreativa de Santa Susana, 

solicitando autorização especial de ruído para a realização de um baile de Carnaval a realizar no dia 

26/02/2022. 

O pedido descrito foi objeto de despacho, pelo Senhor Presidente, de autorizado e à reunião para 

ratificar. 

  

Subsídios 

Presente uma informação do Senhor Vereador Pedro Roma, no âmbito do apoio prestado às 

instituições desportivas / culturais do concelho, propõe que seja atribuído à Casa do Povo do Freixo 

– Secção de Caminheiros, um subsídio financeiro no valor de 277,37€ (duzentos e setenta e sete 

euros e trinta e sete cêntimos), como comparticipação financeira na elaboração do material de 

exposição alusivas às comemorações do seu 10º aniversário. 

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

proposto.  

 

Presente uma informação do Senhor Vereador Pedro Roma, no âmbito do apoio prestado às 

instituições desportivas / culturais do concelho, propõe que seja atribuído à Casa do Povo do Freixo 

– Secção de Caminheiros, um subsídio financeiro no valor de 1.137,75 (mil cento e trinta e sete 

euros e setenta e cinco cêntimos), como comparticipação financeira para aquisição de sweats. 

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

proposto.  
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Lista final de atribuição de Prémios de Mérito Escolar 

Em conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 7º do Normativo de Atribuição de Prémio de 

Mérito Escolar do Município de Redondo, submete-se à deliberação da Câmara Municipal a lista 

final de atribuição de Prémios de Mérito Escolar do Município de Redondo do ano de 2021. 

 

Nível de 
Ensino 

Nome Ano Escola Curso/Área Nota Valor 

2º Ciclo 
Martim Recto Pinto 5.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade na 5 150.00 € 

Maria João de Sousa Carmo 6.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade na 4.916 150.00€ 

 
3º Ciclo 

Miguel Maria Rosado Leal 7.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade na 4.857 200.00€ 

Francisco Duarte Falé Ramos 8.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade na 4.857 200.00€ 

Clara Alabaça Frade 9.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade na 4.928 200.00€ 

Secundário 

Carolina Andreia Roque Gegaloto 10.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade Ciências e 
Tecnologias  17.742 250.00€ 

Francisco de Sousa Mendes 11.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade 
Ciências e 
Tecnologias 18.142 300.00€ 

António Filipe Rebocho Rosado 12.º Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade 
Ciências e 
Tecnologias 17.000 350.00€ 

Superior Rui Manuel de Sousa Saraiva 1.º 
Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa  (Mestrado) 

Ecologia e 
Gestão 
Ambiental 

17.545 500.00€ 

 

 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a lista final de atribuição de 

Prémios de Mérito Escolar do Município de Redondo, do ano de 2021. 

 

Modificação Permutativa 

Presente e explicada a 3ª 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. 

 

Revisão do PDM de Redondo – Proposta de Plano 

Presente a informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento que de seguida se 

transcreve: 

“A Câmara Municipal deliberou na reunião ordinária que teve lugar a 23 de maio de 2018, dar início 

ao procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Redondo, enquadrado nos artigos 76.º e 

124.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, sendo publicada a deliberação no Diário da 

República pelo Aviso n.º 10602/2019 de 26 de junho. 



 
 

 
 

 

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
6 

Foram elaborados e entregues nessa fase o Relatório dos Estudos de Base da Revisão do PDM de 

Redondo, os Anexos aos Relatórios e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da Revisão do PDM 

de Redondo, disponibilizados no seguinte link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1V2V2D9lYLlQGxyWLTGB9Y7NwCxYXlDxs  

A 29 de Outubro foi prorrogado o prazo de elaboração do PDM de Redondo através do Aviso n.º 

20538/2021. 

A empresa responsável pela Elaboração do PDM de Redondo, The Use Concept, vem presentemente 

apresentar a Proposta de Plano referente à Revisão do PDM de Redondo, disponibilizando os 

seguintes documentos: 

a) Regulamento do PDM de Redondo – Proposto: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pBHovO_gDcvQsfM3JcHpB8iWx4_F5CCk 

b) Proposta de Plano – Relatório de Fundamentação: 

https://drive.google.com/drive/folders/17_VNEmd5BryIw35xc4i2naVlu5cYntRh 

c) Relatório das Áreas de RAN propostas para Exclusão: 

https://drive.google.com/drive/folders/17_VNEmd5BryIw35xc4i2naVlu5cYntRh 

d) Plano de Financiamento, Programa de Execução e Fundamentação da Sustentabilidade 

Económica e Financeira : 

https://drive.google.com/drive/folders/17_VNEmd5BryIw35xc4i2naVlu5cYntRh 

e) Peças Desenhadas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sE2fPRG0i9vpy6ITgZ70IO2_45LMFuRS 

Os documentos anteriores terão que ser disponibilizados na Plataforma Colaborativa de Gestão 

Territorial (PCGT), e será iniciado o agendamento da 1.ª reunião de concertação entre as várias 

entidades da Comissão Consultiva do PDM de Redondo, enumeradas pelo aviso n.º 14569/2019 de 

19 de setembro. 

Posteriormente procede-se às alterações solicitadas pelas entidades da Comissão Consultiva e 

submete-se a proposta final de plano à 2.ª reunião de concertação para aprovação final do Plano. 

Segue-se a discussão pública com duração de 30 dias, após parecer final da CCDRA, submete-se o 

plano à aprovação final da Assembleia Municipal e é publicado em Diário da República. 

Neste contexto, somos a propor que a Câmara Municipal, delibere: 

a) Submeter a Proposta de Plano da Revisão do PDM de Redondo na plataforma colaborativa de 

gestão territorial (PCGT) e na página da Internet deste Município, conforme disposto no n.º 1 do 

artigo 76.º do RJIGT. 

b) Que seja solicitado junto da CCDRA, através da PCGT, a 1.ª reunião de concertação, conforme 

artigo 36.º do RJIGT. 
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Mais se informa o executivo municipal que, após a referida reunião de concertação, receberemos as 

propostas/comentários elaborados pelas entidades competentes, e que deverão ser tidas em conta 

na elaboração da Proposta Final de PDM a submeter (aquando da 2ª reunião de concertação). 

Embora do ponto de vista legal, apenas seja exigido que se realize consulta pública após a obtenção 

do parecer final emitido pela CCDR Alentejo, coloca-se à consideração do executivo a possibilidade 

de, desde já, proceder à divulgação da proposta e acolher eventuais contributos da população.” 

A Câmara Municipal deliberou acolher o teor da proposta apresentada pelo Chefe de Divisão de 

Planeamento e Desenvolvimento e aprovar por unanimidade e em minuta:  

a) Submeter a Proposta de Plano da Revisão do PDM de Redondo na plataforma colaborativa de 

gestão territorial (PCGT) e na página da Internet deste Município, conforme disposto no n.º 1 do 

artigo 76.º do RJIGT. 

b) Que seja solicitado junto da CCDRA, através da PCGT, a 1.ª reunião de concertação, conforme 

artigo 36.º do RJIGT. 

Mais deliberou por unanimidade e em minuta proceder, desde já, à divulgação da proposta 

apresentada e acolher eventuais contributos da população. 

 

Protocolo de Colaboração para Construção e Exploração de Creches 

Por se considerar impedido de participar na votação do presente ponto, nos termos do artigo nº 

69º, do Decreto-Lei nº 4/2015 (CPA), o Senhor Vereador Pedro Roma ausentou-se da reunião. 

 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação da proposta de Protocolo de 

Colaboração, a celebrar entre a Câmara Municipal de Redondo e o Centro Infantil Nossa Senhora 

da Saúde, para construção e exploração de Creches, em que acordam colaborar na prossecução do 

objetivo de instalação, nos prédios identificados no protocolo, em Montoito e em Redondo, da 

resposta social de creches.    

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Protocolo de Colaboração 

para construção e exploração de Creches, a celebrar entre a Câmara Municipal de Redondo e o 

Centro Infantil Nossa Senhora da Saúde, mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente para 

outorgar na sua assinatura.   

 

O Senhor Vereador Pedro Roma retornou à sala de sessões. 
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Protocolo de Colaboração para Adaptação de Instalações ao funcionamento da Valência de Serviço 

de Apoio Domiciliário 

Este ponto foi retirado da reunião. 

 

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 07 de março de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego 
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