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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 28 de setembro de 

2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 04/22, em que através do requerimento nº 294/22 foi solicitada a emissão 

de certidão de destaque referente ao prédio descrito no processo referido, tendo a Câmara 

Municipal deliberado, na sua reunião de 22/06/2022, com base no parecer técnico, datado de 

17/06/2022, aprovar a emissão de certidão de destaque nos termos constantes do referido 

parecer, vem, agora, o requerente solicitar, através do requerimento 721/22, nova certidão de 

destaque revertendo as parcelas a destacar e remanescente. 

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

de 27/09/2022, aprovar a emissão de certidão de destaque nos termos constantes do referido 

parecer, mais deliberou revogar a deliberação tomada na reunião de 22/06/2022 e a certidão 

emitida a 28/06/2022. 

 

Expediente 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação do contrato de comodato 

celebrado entre a Junta de Freguesia de Montoito e o Município de Redondo, no qual é cedido, 

gratuitamente, nos termos constantes do referido contrato de comodato, pela Freguesia de 

Montoito ao Município de Redondo, parte do prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo 

156, da secção 005, da Freguesia de Montoito, Concelho de Redondo e que tem como objetivo a 

construção do novo Posto Médico de Montoito. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.   
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Presente documento com o registo nº 14825, anúncio nº 146403/2022, 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 14826, anúncio nº 146402/2022, 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 15325, anúncio nº 150132/2022, 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 16220/22, em que é solicitado, pelo requerente, 

licença especial de ruído para a realização do evento “Festa Fim de Verão”, a realizar no dia 24 de 

setembro de 2022. 

O pedido obteve o despacho do Senhor Presidente da Câmara de autorizado e à reunião a ratificar. 

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

Senhor Presidente. 

 

Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras - 1º semestre 2022 

Presente e explicado o Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras - 1º semestre 2022. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Subsídios 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 14039, 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. 
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Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 14172, 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 1.700,00€ (mil e setecentos 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 14212, 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 e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que propõe que seja 

atribuído ao Núcleo Andebol de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 460,00 € 

(quatrocentos e sessenta euros), para fazer face a despesas inerentes à aquisição de bolas de 

andebol. 

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 ao Montoito Sport Clube, um subsídio financeiro no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), 

para fazer face a despesas inerentes com as inscrições de atletas, treinadores, dirigentes, 

inspeções médicas e outros encargos. 

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 ao Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Foros da Fonte Seca, um subsídio financeiro 

no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), para fazer face a despesas inerentes com as inscrições de 

atletas, treinadores, dirigentes, inspeções médicas e outros encargos. 

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

Presente e explicada a 14ª 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. 

 

Proposta de Protocolo de Colaboração para Unidade de Saúde de Montoito 

Presente e explicado pelo Senhor Presidente da Câmara a proposta de Protocolo de Colaboração 

para Unidade de Saúde de Montoito a celebrar entre o Município de Redondo e a Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, tendo por objeto a definição das condições de cooperação técnica 

entre as partes, no âmbito do Contrato de Financiamento a celebrar entre o Município e a ACSS – 

Administração Central do Sistema de Saúde. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta de Protocolo de 

Colaboração para Unidade de Saúde de Montoito a celebrar entre o Município de Redondo e a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente 

para outorgar na sua assinatura ou na sua ausência ou impedimento legal ao Senhor Vice-

Presidente da Câmara. 

  

Proposta de Protocolo de Colaboração para Unidade de Saúde de Santa Susana 

Presente e explicado pelo Senhor Presidente da Câmara a proposta de Protocolo de Colaboração 

para Unidade de Saúde de Santa Susana a celebrar entre o Município de Redondo e a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, tendo por objeto a definição das condições de 

cooperação técnica entre as partes, no âmbito do Contrato de Financiamento a celebrar entre o 

Município e a ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta de Protocolo de 

Colaboração para Unidade de Saúde de Santa Susana a celebrar entre o Município de Redondo e a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente 

para outorgar na sua assinatura ou na sua ausência ou impedimento legal ao Senhor Vice-

Presidente da Câmara. 

 

Proposta de Normas de Atribuição de Bolsas de Estudo de Apoio ao Ensino Superior 

Presente e explicado, pelo Senhor Presidente da Câmara, o documento que contém as normas 

Atribuição de Bolsas de Estudo Social de Apoio ao Ensino Superior no Concelho de Redondo. 
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A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra do Senhor Vereador 

David Grave e Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas e os votos a favor dos Senhores 

Vereadores Pedro Roma, Carla Figueiras e do Senhor Presidente da Câmara, aprovar as normas 

Atribuição de Bolsas de Estudo Social de Apoio ao Ensino Superior no Concelho de Redondo. 

 

Proposta de Normas de Atribuição de Prémio de Mérito Escolar 

Presente e explicado, pelo Senhor Presidente da Câmara, o documento que contém as Normas de 

Atribuição de Prémio de Mérito Escolar do Município de Redondo. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta, com o voto de abstenção da Senhora 

Vereadora Maria Inácia Cachopas e os votos a favor dos Senhores Vereadores David Grave, Pedro 

Roma, Carla Figueiras e do Senhor Presidente da Câmara aprovar as Normas de Atribuição de 

Prémio de Mérito Escolar do Município de Redondo. 

 

Alteração do normativo de atribuição de Prémio de Mérito Escolar do Município de Redondo (Ponto 

proposto pelo Senhor Vereador David Grave - CDU) 

Presente e explicado, pelo Senhor Vereador David Grave, o documento que contém as propostas 

de alteração ao normativo de atribuição de Prémio de Mérito Escolar do Município de Redondo. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta com os votos favoráveis dos Senhores 

Vereadores David Grave e Maria Inácia Cachopas e os votos contra dos Senhores Vereadores Pedro 

Roma e Carla Figueiras e voto contra do Senhor Presidente da Câmara, não aprovar as propostas 

de alteração ao normativo de atribuição de Prémio de Mérito Escolar do Município de Redondo.  

 

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 30 de setembro de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego 
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