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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 13 de abril de 2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 1/22, em que através dos requerimentos nºs 146/22 e 217/22 foram 

entregues as alterações em obra e consequentes telas finais com vista à emissão da Autorização de 

Utilização, referente ao prédio descrito no processo. 

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

de 12/04/2022, aprovar as alterações em obra podendo ser emitido a autorização de utilização. 

 

Presente o processo nº 9/11, em que através do requerimento nº 279/22 foi dada resposta à 

notificação de 24/09/2019 e posteriormente remetidos elementos em falta, referentes a 

alterações em obra e consequentes telas finais com vista à emissão da Autorização de Utilização, 

referente ao prédio descrito no processo. 

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

de 12/04/2022, aprovar as alterações em obra podendo ser emitido a autorização de utilização, 

nos termos propostos no parecer técnico. 

 

Presente o processo nº 20/21, em que através do requerimento nº 148/22 foi dada resposta à 

notificação nº 551/21, de 17/12/2021, e entregues os elementos solicitados. 

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

de 08/04/2022, aprovar o licenciamento, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 39/21, através dos requerimentos nºs 567/21 e 246/22, é submetido a 

licenciamento o projeto de arquitetura referente a obras de alteração do edifício descrito no 

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

de 13/04/2022, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos constantes do referido parecer 

técnico. 

 

Presente o processo nº 33/21, em que através do requerimento nº 489/21 é solicitado o 

licenciamento do projeto de arquitetura de reabilitação e ampliação de moradia unifamiliar. 

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

de 13/04/2022, aprovar o projeto de arquitetura, condicionado à entrega dos elementos referidos 

no parecer técnico. 

 

Presente o processo nº 34/21, em que através dos requerimentos nºs 459/21 e 285/22, é 

solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura de alteração / ampliação de habitação. 

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

de 13/04/2022, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos referidos no parecer técnico. 

 

Expediente 

Presente documento com o registo nº 5005, anúncio da Casa Pronta nº 47878/2022, 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 5014, anúncio da Casa Pronta nº 49232/2022, 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 5078, anúncio da Casa Pronta nº 49782/2022, 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 5399, anúncio da Casa Pronta nº 51438/2022, solicitando 

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

ao prédio descrito no referido anúncio. 



 
 

 
 

 

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
3 

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

 

Presente documento com o registo nº 5395, anúncio da Casa Pronta nº 52809/2022, 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 5565, anúncio da Casa Pronta nº 54608/2022, 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 5634, anúncio da Casa Pronta nº 55366/2022, 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 5766, anúncio da Casa Pronta nº 25689/2022, 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 5448, em que é solicitada informação sobre a intenção da 

Câmara Municipal exercer o direito de preferência relativamente ao prédio descrito no referido 

anúncio, nos termos da cláusula 6ª das normas de atribuição de lotes no Loteamento da Quinta da 

Faia. 

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

 

Presente o requerimento registado sob o nº 5761, solicitando licença especial de ruído para a Festa 

da Páscoa, com baile, que pretende realizar em Falcoeiras no próximo dia 16 de abril, a partir das 

22:00h. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a licença especial de ruído, 

para o próximo dia 16 de abril, entre as 22:00h e as 04:00h do dia 17 de abril, devendo ser 

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



 
 

 
 

 

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
4 

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

para o evento em causa.   

 

Atribuição de lotes do Loteamento da Quinta da Faia 

Presente a inscrição registada sob o nº 5376, em 05/04/2022, em que é demonstrado o interesse 

na aquisição do lote nº 54 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 54 do Loteamento da Quinta da Faia, em Redondo, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Redondo sob o número 2981/20050105, da Freguesia de Redondo e inscrito 

na matriz sob o artigo 5281, da Freguesia de Redondo, pelo valor de 19.800,00 (dezanove mil e 

oitocentos euros).  

 

Presente a inscrição registada sob o nº 5425, em 06/04/2022, em que é demonstrado o interesse 

na aquisição do lote nº 83 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 83 do Loteamento da Quinta da Faia, em Redondo, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Redondo sob o número 3010/20050105, da Freguesia de Redondo e inscrito 

na matriz sob o artigo 5310, da Freguesia de Redondo, pelo valor de 19.800,00 (dezanove mil e 

oitocentos euros).  

 

Na sequência da deliberação tomada na reunião de 30/03/2022, em que foi deliberado por 

unanimidade e em minuta autorizar a alineação, aos requerentes identificados na inscrição 

registada sob o nº 4961, em 30/03/2022, do lote nº 84 do Loteamento da Quinta da Faia, em 

Redondo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Redondo sob o número 3011/20050105, 

da Freguesia de Redondo e inscrito na matriz sob o artigo 5311, da Freguesia de Redondo, pelo 

valor de 17.820,00 (dezassete mil oitocentos e vinte euros), Vêm os mesmos solicitar através do 

registo nº 5453 a aprovação da celebração de contrato promessa de compra e venda.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a celebração de contrato de 

promessa de compra e venda, mediante a entrega de um sinal no valor de 500,00€ (quinhentos 

euros), devendo a escritura definitiva de compra e venda ser realizada no prazo de 1 (um) ano. 

 

Proposta de Protocolo Alentejo, Terras e Gentes 

Presente e explicado o Protocolo de Cooperação, a celebrar entre a Associação Alentejo, Terras e 

Gentes – Associação de Defesa e Promoção Cultural do Alentejo (primeiro outorgante) e o 
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Município de Redondo (segundo outorgante), que tem como objetivo principal a valorização do 

património natural, cultural, material e imaterial de todo o território integrado no Concelho de 

Redondo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o protocolo de cooperação 

apresentado, mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura. 

 

Subsídios 

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 Agrupamento 655 do Corpo Nacional de Escutas, um subsídio financeiro no valor de 

70,00€ (setenta euros) para aquisição da coleção de livros Hipopótamo, constituída por 12 livros, 

relacionados com o escutismo. 

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

 

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 a 

câmara proceda à conservação do muro do alçado principal da sede do Agrupamento 655 do 

Corpo Nacional de Escutas e ainda que se proceda ao corte de uma árvore de grande porte e ao 

tratamento de controle de ervas infestantes. 

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

 

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 ARPIR - Associação de Reformados e Pensionistas da Freguesia de Redondo, um 

subsídio financeiro no valor de 400,00€ (quatrocentos euros), como comparticipação na realização 

do almoço que pretendem realizar no próximo dia 25 de abril. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 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 ArredondArte, um subsídio financeiro no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta 

euros), como subsídio anual. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
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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 Fénix – Associação de Músicos de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 

4.000,00€ (quatro mil euros), como 1ª tranche do subsídio anual. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 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 Desportivas/ Culturais do concelho, 

propõe que seja atribuído ao Grupo de Forcados de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 

720,00€ (setecentos e vinte euros), como comparticipação financeira para aquisição de 6 novas 

jaquetas. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 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 Desportivas/Culturais do concelho, 

propõe que seja atribuído ao Redondense Futebol Clube, um subsídio financeiro no valor de 

4.000,00€ (quatro mil euros), como comparticipação na realização do Torneio da Páscoa. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio 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 Terras D’Ossa – Associação de Desenvolvimento Local da Serra D’Ossa, um subsídio 

financeiro no valor de 1.000,00€ (mil euros), como subsídio anual. 

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

 

Mapa de Pessoal e Organograma 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou e fez a explicação do organograma e mapa de pessoal 

para o ano de 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o organograma e mapa de 

pessoal 2022.  

 

Apreciação do Inventário de todos os Bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação 

O presente ponto foi retirado e será submetido a uma reunião extraordinária. 
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Apreciação, Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão e documentos de Prestação de Contas do 

exercício de 2021 

O presente ponto foi retirado e será submetido a uma reunião extraordinária. 

 

Alteração Modificativa ao Orçamento 2022 

O presente ponto foi retirado e será submetido a uma reunião extraordinária. 

 

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.  

 

Redondo, aos 19 de abril de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego 
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