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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 03 de agosto de 2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 47/22, em que é solicitado a constituição de prédio em regime de 

Propriedade Horizontal do prédio descrito no referido processo. 

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

em 28/07/2022 emitir Certidão de Propriedade Horizontal nos termos requeridos. 

 

Presente o processo nº 160/19, em que é solicitado a retificação de Certidão de Propriedade 

Horizontal do prédio descrito no referido processo. 

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

em 29/07/2022 emitir Certidão de constituição de Propriedade Horizontal nos termos requeridos. 

 

Presente o processo nº 115/22, em que é solicitado a emissão de certidão que ateste a aprovação 

de Emparcelamento do prédio descrito no referido processo. 

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

em 26/07/2022 emitir Certidão de aprovação de Emparcelamento nos termos requeridos. 

 

Presente o processo nº 13/21, em que é solicitado o licenciamento do projeto de especialidades 

referentes ao processo de licenciamento de construção nova de moradia unifamiliar do prédio 

descrito no referido processo. 

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

em 28/07/2022 aprovar o projeto de especialidades, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 18/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura de 

moradia unifamiliar do prédio descrito no referido processo. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 31/07/2022 aprovar o projeto de arquitetura, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 21/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura de 

moradia unifamiliar do prédio descrito no referido processo. 

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

em 01/08/2022 aprovar o projeto de arquitetura, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 34/21, em que foi dada resposta, pela requerente, às questões levantadas 

através da notificação nº 177/22, proceder à entrega 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 28/07/2022 aprovar o projeto de especialidades, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 36/21, em que foi dada resposta, pelo requerente, às questões levantadas 

através da notificação nº 182/22 e 265/22, no que ao projeto de arquitetura diz respeito, do prédio 

descrito no referido processo. 

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

em 01/08/2022 aprovar o Projeto de Arquitetura, nos termos constantes do referido parecer. 

 

 

Expediente 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação do Regulamento de Homologação 

- Percursos Cicláveis e Centros “Cyclin’Portugal”. 

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

Homologação - Percursos Cicláveis e Centros “Cyclin’Portugal”. 

 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação da proposta do 1ª Aditamento ao 

Protocolo de Cooperação celebrado em 11 de setembro de 2019 – Elaboração de estudos para 

implementação de um terminal de mercadorias na ligação Évora / Elvas. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador 

David Grave e os restantes votos a favor, aprovar o 1ª Aditamento ao Protocolo de Cooperação 

celebrado em 11 de setembro de 2019 – Elaboração de estudos para implementação de um 

terminal de mercadorias na ligação Évora / Elvas. 
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Presente documento com o registo nº 11749, de 25/07/2022, anúncio nº 116641/2022, 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 12095, de 29/07/2022, anúncio nº 117782/2022, 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 12192, de 01/08/2022, anúncio nº 119986/2022, 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 12290, de 02/08/2022, anúncio nº 121317/2022, 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 12350, de 03/08/2022, anúncio nº 122051/2022, 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 12794/22, em que a Associação Jovem de Redondo, 

solicita licença especial de ruído para a realização do evento “Dia Internacional da Juventude”, a 

realizar no dia 13 de agosto no Centro Cultural de Redondo, palco exterior.  

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

para o próximo dia 13 de agosto, até às 00:00 horas do dia 14, respetivamente, devendo ser 

cumpridas as disposições legais e regulamentares respetivas. 

 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação da proposta de preços dos copos.  
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Para realização das Festas da Juventude 2022 a Câmara Municipal adquiriu copos reutilizáveis de 

28cl, 60 cl, e Fitas Lanyard brancas. 

Que os bens vão ser vendidos pelas associações/empresas que vão comercializar bebidas no 

Parque Ambiental de Redondo durante a Festa da Juventude 2022. 

Que as mesmas vão comprar esses bens à Câmara Municipal pelo valor de; 

Copos de 28cl – 1€ 

Copos de 60cl – 1,50€ 

Fitas – 1,00€ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar os preços propostos. 

 

Presente uma informação registada sob o NIPG 921/22, solicitando a renovação do prazo de 

permanência no CAME, por mais 12 meses, com inicio imediatamente após a conclusão dos 

primeiros 18 meses. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a renovação do prazo de 

permanência no CAME, como solicitado. 

 

Presente um email, em nome da Sociedade Artística Reguenguense, Secção de Motorismo, em que 

solicita o parecer da Câmara Municipal relativamente à passagem, pelo Concelho de Redondo da 

34ª edição da BAJA TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz/Mourão, que se realiza entre os dias 23 

a 25 de setembro/22. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável ao solicitado, 

com a apresentação de documento assinado pelos proprietários ou arrendatários dos terrenos 

utilizados pela prova.   
 

 

Subsídios 

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

atribuído à Arredondarte Associação Cultural, um subsídio financeiro no valor de 80,00 € (oitenta 

euros), para comparticipar as despesas com a deslocação de um elemento que vai atuar no evento 

Semana da Juventude. 

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

 

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

atribuído à Associação Ajudar com Coração, um subsídio financeiro no valor de 750,00 € 
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(setecentos e cinquenta euros), com vista ás iniciativas solidárias desenvolvidas e ações externas 

de promoção do concelho de Redondo. 

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

 

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

atribuído à Associação Recreativa e Desportiva de Santa Susana, um subsídio financeiro no valor de 

2.000,00 € (dois mil euros), como comparticipação dos custos associados ao evento Festas de 

Verão de 2022 a promover pela Associação nos dias 02 e 03 de setembro de 2022. 

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

 

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

atribuído à Associação da Casa do Povo do Monte Virgem, um subsídio em espécie no valor de 

1.176,00 € (mil cento e setenta e seis euros), como comparticipação para os custos com materiais 

de reparação do Bazar das Festas da Serra D’Ossa e arranjos do recinto no âmbito das Festas de 

Verão de 2022 que se realizam nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2022. 

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

 

Presente o requerimento registado sob o nº 10952, em 08/07/2022, em que é solicitado apoio de 

2 latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 

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

Gabinete de Ação Social, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 10499, em 04/07/2022, em que é solicitado apoio de 

2 latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 

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

Gabinete de Ação Social, indeferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9173, em 14/06/2022, em que é solicitado apoio de 2 

latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 

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

Gabinete de Ação Social, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9526, em 21/06/2022, em que é solicitado apoio de 2 

latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base na informação do 

Gabinete de Ação Social, indeferir o pedido. 

 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 10888, 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 650,00€ (seiscentos e cinquenta 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 107841, 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 650,00€ (seiscentos e cinquenta 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 9ª 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. 

 

Presente e explicada a 10ª modificação orçamental permutativa da despesa. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar modificação orçamental 

permutativa da despesa. 

 

Reserva de Recrutamento 

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

reserva de recrutamento de procedimento Concursal do Agrupamento de Escolas de Redondo e 

anulação da decisão tomada na reunião de Câmara de 08 de junho 2022, na parte a que se refere à 

proposta de abertura do procedimento Concursal, referencia M: 1 lugar de assistente operacional, 

área escolar.  
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta a anulação da abertura do 

procedimento Concursal, referencia M: 1 lugar de assistente operacional, área escolar. 

 

Plano de Coordenação do Evento – Festas de Agosto 2022/ Semana da Juventude 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação do Plano de Coordenação do 

Evento – Festas de Agosto 2022/ Semana da Juventude. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Plano de Coordenação do 

Evento – Festas de Agosto 2022/ Semana da Juventude. 

  

 

Paços do Concelho, aos 09 dias do mês de agosto de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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