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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 12 de outubro de 2022:  

  

Decisões do Presidente Presente 

A lista de pagamentos efetuados.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

  

Processos de Urbanismo  

Presente o processo nº 2/22, decorrido o período de audiência prévia, a requerente não se 

pronunciou sobre a notificação enviada em 29/08/2022 através do oficio n.º 334/22.  

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

em 29/09/2022 o indeferimento do processo de arquitetura, nos termos constantes do referido 

parecer.  

  

Expediente  

Presente documento com o registo nº 15609, de 30/09/2022, anúncio nº 152864/2022, 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 15610, de 30/09/2022, anúncio nº 152854/2022, 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 com o registo nº 16276, de 11/10/2022, em que a Sociedade de Moradores 

de Falcoeiras solicita licença especial de ruído para a realização do evento da festa do porco no 

espeto, a realizar no dia 15 de outubro.  
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a licença especial de ruído, 

até às 04:00 horas do dia 16, devendo ser cumpridas as disposições legais e regulamentares 

respetivas.  

  
Presente a comunicação da Administração Regional de Saúde do Alentejo, registada sob o nº 15971, 

em que solicita o parecer da Câmara Municipal relativamente à proposta de escala de turnos das 

farmácias do concelho, para o ano de 2023.  

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável à escala de 

turnos apresentada.  

  

Subsídios  

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 4.000,00 € (quatro mil euros), 

referente à 3.ª tranche do subsidio anual.   

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 Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, um subsídio financeiro no valor de  

7.000,00 € (sete mil euros), referente à 3.ª tranche do subsidio anual.   

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 em que propõe que seja 

atribuído ao Núcleo de Andebol de Redondo, Secção de Trail, um subsídio financeiro no valor de 

1.600,00 € (mil e seiscentos euros), para fazer face às despesas com a inscrição de atletas em provas 

do Circuito Nacional de Trail.  

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 

ao Redondense Futebol Clube, um subsídio financeiro no valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos 

euros), para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos desportivos.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.  
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Propôs o Senhor Presidente que a Câmara Municipal atribua um subsídio financeiro ao Agrupamento 

de Escolas de Redondo, no valor de 80,00€ (oitenta euros), para fazer face ao pagamento da inscrição 

da escola no Programa Eco-Escolas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta 

conceder o subsídio proposto.  

  
Presente o requerimento registado sob o nº 10661, em 05/07/2022 em que é solicitado apoio de 2 

latas de tinta de 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.  

  

Modificação Orçamental  

Presente e explicada a 15ª modificação orçamental permutativa da despesa.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado na 

modificação orçamental permutativa da despesa.  

  

Paços do Concelho, aos 17 dias do mês de outubro de 2022  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
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