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PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

Pedro Rui Palmeiro Roma, Vice-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 14 de setembro de 

2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Nos termos do artigo 69º do Decreto-Lei nº 4/2015 (CPA), na sua redação em vigor, por se 

considerar impedida de participar na votação do presente ponto, a Senhora Vereadora Carla 

Figueiras ausentou-se da reunião.   

Presente o processo nº 1/22, em que é solicitado o licenciamento dos projetos de especialidade 

referente a obras de demolição e reconstrução de moradia unifamiliar, no prédio descrito no 

processo. 

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

de 07/09/2022, aprovar o licenciamento dos projetos de especialidade, nos termos constantes do 

referido parecer. 

A Senhora Vereadora Carla Figueiras retornou à reunião.   

 

Presente o processo nº 3/22, em que é solicitado o licenciamento dos projetos de especialidade 

referente a obras de construção de moradia unifamiliar, no prédio descrito no processo. 

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

de 13/09/2022, aprovar o licenciamento dos projetos de especialidade, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Presente o processo nº 35/21, em que é solicitado o licenciamento dos projetos de especialidade 

referente a obras de construção de moradia unifamiliar e comércio, no prédio descrito no 

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

de 09/09/2022, aprovar o licenciamento dos projetos de especialidade, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Presente o processo nº 5/22, em que é solicitada certidão de destaque para o prédio descrito no 

processo. 

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

de 13/09/2022, dar parecer favorável à emissão da certidão de destaque, nos termos constantes 

do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 4/22, em que é solicitada a emissão de parecer favorável para constituição 

de compropriedade do prédio descrito no processo. 

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

de 09/09/2022, dar parecer favorável à constituição de compropriedade, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Expediente 

Presente documento com o registo nº 13912, anúncio nº 135904/2022, 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 14073, anúncio nº 137933/2022, 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 14184, anúncio nº 139087/2022, 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 documento com o registo nº 14328, anúncio nº 140383/2022, 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 14239/22, em que a Sociedade Filarmónica 

Municipal Redondense, solicita licença especial de ruído para a realização do concerto “Sons da 

Nossa Vila”, a realizar no dia 17 de setembro de 2022. 

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

até às 04h00m do dia 18 de setembro de 2022. 

 

Presente o Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada de Pavimentação da Rua Fialho de 

Almeida, em Redondo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade em minuta aprovar o Plano de Segurança e Saúde 

da empreitada de Pavimentação da Rua Fialho de Almeida, em Redondo.   

 

Subsídios 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 12944, 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 1.050,00€ (mil 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 12955, 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 12988, requerendo apoio à 

natalidade, nos termos do artigo 4.º do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade.  
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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 13350, 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 e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que propõe que seja 

atribuído à Associação de Trabalhadores de Município de Redondo, um subsídio financeiro no valor 

de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), para fazer face a despesas com os custos associados à 

animação musical do evento Santos Populares 2022, promovido pela associação.  

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

 

Presente e explicada a proposta da Senhora Vereadora Carla Figueiras, em que propõe que seja 

atribuído à Fénix – Associação de Músicos de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 

4.000,00 € (quatro mil euros), como 2ª tranche do subsídio anual.  

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

 

Presente e explicada a proposta da Senhora Vereadora Carla Figueiras, em que propõe que seja 

atribuído ao Montoito Sport Clube, um subsídio financeiro no valor de 1.145,50 € (mil cento e 

quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) para aquisição de material desportivo, 

nomeadamente bolas, estrados, baliza e uma marquesa.  

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

 

Presente e explicada a proposta da Senhora Vereadora Carla Figueiras, em que propõe que seja 

atribuído à Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, um subsídio financeiro no valor de 

3.009,00 € (três mil e nove euros), para fazer face a despesas com a produção audiovisual do 

evento a promover pela associação no dia 17 de setembro de 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
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Proposta de Normas para o Certame da Feira de São Francisco 

Presente e explicado o documento contendo as Normas para o Certame da Feira de São Francisco. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as Normas para o Certame 

da Feira de São Francisco. 

 

Modificação Orçamental  

Presente e explicada a 12ª alteração orçamental permutativa. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho de aprovação da 

alteração orçamental permutativa ao orçamento do Município de Redondo. 

 

Presente e explicada a documentação referente à 2.ª Alteração Modificativa ao Orçamento para 

2022 e às Grandes Opções do Plano 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a 2.ª Alteração Modificativa 

ao Orçamento para 2022 e às Grandes Opções do Plano 2022, e submeter a mesma à aprovação 

pela Assembleia Municipal. 

 

Orçamento Participativo 2023  

(aprovada por unanimidade e em minuta a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos) 

Presente a lista final de propostas acolhidas pela comissão de análise técnica do Orçamento 

Participativo 2023. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as propostas constantes da 

lista apresentada.   

 

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 15 de setembro de 2022 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Redondo 

Pedro Rui Palmeiro Roma, 
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