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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 20 de julho de 2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 3/22, em que é solicitado a emissão de parecer favorável para constituição 

de compropriedade do prédio descrito no referido processo. 

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

em 15/07/2022 emitir parecer favorável, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 17/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura 

relativo à construção de habitação unifamiliar do prédio descrito no referido processo. 

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

em 14/07/2022 aprovar o projeto de arquitetura, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 21/21, em que é solicitado o licenciamento do projeto de especialidades 

referentes a licenciamento de alterações/ampliação de edifício comercial do prédio descrito no 

referido processo. 

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

em 05/07/2022 aprovar o projeto de especialidades, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 18/17, em que o requerente, apresenta o projeto de segurança contra 

incêndios, e solicita o licenciamento dos projetos de especialidades do prédio descrito no referido 

processo. 

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

em 18/07/2022 aprovar o projeto de especialidades, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 25/21, em que foi dada resposta, pela requerente, às questões levantadas 

através da notificação nº 142/22 no que ao projeto de arquitetura diz respeito e, simultaneamente, 
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proceder à entrega dos projetos de especialidades referentes à construção de habitação 

unifamiliar do prédio descrito no referido processo. 

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

em 19/07/2022 aprovar o licenciamento, nos termos constantes do referido parecer. 

 

 

Expediente 

Propôs o Senhor Presidente da Câmara que se alterasse a data das reuniões para o mês de 

agosto/22, e se realizassem duas reuniões, no dia 03 e dia 31, sendo as mesmas públicas.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor 

Presidente. 

 

Presente documento com o registo nº 11421, de 19/07/2022, anúncio nº 112315/2021, 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 11294, de 15/07/2022, anúncio nº 110899/2022, 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 111815/22, em que a Sociedade Recreativa 1º 

dezembro, solicita licença especial de ruído para a realização das festas anuais das Aldeias de 

Montoito, a realizar nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho. 

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

para os próximos dias 29, 30 e 31 de julho, até às 06:00horas dos dias 29, 30 e 31, respetivamente, 

devendo ser cumpridas as disposições legais e regulamentares respetivas. 

 

Presente informação referente às Transferências de Competências da Educação: 

 

Considerando que: 
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1 - O Município de Redondo assumiu as transferências da Educação no âmbito do novo quadro de 

competências dos órgãos municipais, em matéria da educação, estabelecido no art.º 11.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e concretizado pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na 

redação atual. 

2 - Nos contratos duradouros vigentes nos termos da alínea a) do art.º 64.º do decreto Lei n. º 

21/2019, de 30 de janeiro na sua reação atual, operou-se a cessão da posição contratual dos 

contratos em vigor, referentes a aquisição e fornecimento de bens e serviços. 

3 - Que têm existido dificuldades na assinatura do acordo da transferência da posição contratual 

com alguns fornecedores. 

Somos a propor: 

1 - Que a Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no nº 1 do artigo 4º do Decreto-

Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro, na sua redação atual, delega na Diretora do Agrupamento Escolas 

até ao final do corrente ano Civil as competências previstas no artigo 46º do respetivo normativo 

legal, o pagamento das despesas de bens e serviços referente aos contratos nas situações descritas 

no ponto 3. 

 

2 - A Câmara Municipal transfere para o Agrupamento de Escolas a verba necessária para a 

liquidação das faturas referidas no ponto 3. 

 

3- Terminado o ano civil de 2022, a competência referida no nº 1, deixa de ser delegada na 

Diretora, passando a ser assumida pela Câmara Municipal. 

 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a informação, em 

conformidade com o disposto do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua 

redação atual. 

 

Subsídios 

Presente a informação do Coordenador Técnico da Subunidade Orgânica de Gestão de Consumo 

de Água, submetendo à consideração superior a informação dos valores suportados com o 
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consumo de água, pelas Associações do Concelho, para devolução dos mesmos, com base nas 

deliberações tomadas pela Câmara Municipal: 

 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a devolução, às associações, 

dos valores constantes da informação supratranscrita. 

 

Associação Contribuinte % consumidor Valor 
Total  

Valor 
devolver 

Período  

Cruz Vermelha 
Portuguesa – 

Núcleo de 
Redondo 

500745749 100 % 7776 25,92€ 25,92€ 01/2022 
a 

03/2022 

Corpo Nacional 
de Escutas - 

Agrupamento 
655 

500972052 100 % 7382 80,97€ 80,97€ 01/2022 
a 

03/2022 

Clube de Caça e 
Pesca (Campo de 

Tiro) 

501728996 100 % 7230 10,77€ 10,77€ 01/2022 
a 

03/2022 
Sociedade União 

Montoitense 
501420916 70 % 7525 93,82€ 65,67€ 01/2022 

a 
03/2022 

Associação 
Desportiva e 
Recreativa de 
Santa Susana 

501922105 40 % 7123 129,78€ 51,91€ 01/2022 
a 

03/2022 

Casa do povo do 
Freixo 

500922241 30 % 2439 161,67€ 48,50€ 01/2022 
a 

03/2022 
Associação dos 

Bombeiros 
Voluntários de 

Redondo 

501290338 100 % 7122 433,96€ 433,96€ 01/2022 
a 

03/2022 

Sociedade 
Filarmónica 
Municipal 

Redondense 

501333371 100 % 7196 65,77€ 65,77€ 01/2022 
a 

03/2022 

Sociedade 
Columbófila Asas 

Redondense 

502130610 100 % 7195 22,14€ 22,14€ 01/2022 
a 

03/2022 
ARPIR – Assoc. 
Reformados e 
Pensionistas e 

Idosos da 
Freguesia de 

Redondo 

504932713 100 % 8102 10,77€ 10,77€ 01/2022 
a 

03/2022 
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Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, propõe que seja 

atribuído à Filarmónica União Montoitense, um subsídio financeiro no valor de 3.000,00 € (três mil 

euros), como comparticipação dos custos associados ao evento Festas Populares de 2022, a 

promover pela associação nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2022. 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 a 

Câmara ofereça à Fábrica da Igreja Paroquial de Redondo, uma lona 2500x1000mm com impressão 

digital HQ4/0 Cores em Tela Frontline Mate com 450gr + serviço de bainha reforçada e ilhoses 

como material de apoio inerente à Comemoração dos 450 Anos da Igreja de Nª Sª da Assunção.    

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, em que propõe que seja 

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

150,00 € (cento e cinquenta euros), como comparticipação dos custos associados à participação 

nas atividades desenvolvidas em conjunto com o Grupo de Dança N.A.R. e o Grupo dos Tomba 

Lobinhos, inseridos no evento Palavras ao Vento – Encontro Literário no Coração do Alentejo. 

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, em que propõe que seja 

atribuído à Associação do Grupo de Forcados Amadores de Redondo um subsidio financeiro no 

valor de 2.400,00€ (dois mil e quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes 

aos seguros, deslocações e treinos da temporada. 

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, propõe que seja 

atribuído à Sociedade Columbófila Asas Redondense, um subsídio financeiro no valor de 3.000,00 € 

(três mil euros), como comparticipação dos custos associados ao evento SCAR’22. 

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

 

Paços do Concelho, aos 25 dias do mês de julho de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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