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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 09 de novembro de 

2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 16/22, em que é solicitada a aprovação do projeto de arquitetura, 

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 03/11/2022, aprovar o projeto de arquitetura nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 26/22, em que é solicitada a aprovação do projeto de arquitetura, 

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 03/11/2022, aprovar o projeto de arquitetura nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 36/21, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura e 

projetos de especialidade, referente a obras de demolição e construção, no prédio descrito no 

processo. 

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

de 03/11/2022, aprovar o projeto de arquitetura e licenciamento dos projetos de especialidade, 

nos termos constantes do referido parecer. 

 

Expediente 

Presente o documento com o registo nº 17497, solicitando informação sobre a intenção da Câmara 

Municipal exercer o direito de preferência relativamente ao prédio descrito no anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de preferência. 
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Presente o documento com o registo nº 17917, solicitando informação sobre a intenção da Câmara 

Municipal exercer o direito de preferência relativamente ao prédio descrito no anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de preferência. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 17824, em que é solicitada a licença especial de ruído 

para a realização de um arraial, a realizar no dia 11 de novembro de 2022, a partir das 22h, até às 

04h do dia 12 de novembro de 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o NIPG 18914/22, em que é solicitada a licença especial de 

ruído para a realização do evento “Olé November”, a realizar no dia 05 de novembro de 2022. 

O pedido obteve o despacho do Senhor Presidente da Câmara de autorizada a emissão da licença 

até às 05h do dia seguinte e à reunião para ratificar. 

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

 

Subsídios 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 13901, 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 1.125,00€ (mil cento e vinte e cinco 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 16390, 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 550,00€ (quinhentos 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 NAR – Núcleo Andebol de Redondo, 600 litros de gasóleo, para abastecimento da 

carrinha do clube 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
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Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que propõe que seja 

atribuído ao Redondense Futebol Clube, 600 litros de gasóleo, para abastecimento das carrinhas 

do clube 

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

 

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

atribuído à ArredondArte, um subsídio financeiro no valor de 676,50€ € (seiscentos e setenta e seis 

euros e cinquenta cêntimos), para aquisição de duas grades em tubo com porta, para colocação 

nas janelas da sede da Associação. 

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 Terras D’Ossa – Associação de Desenvolvimento Local da Serra D’Ossa, um subsídio 

financeiro no valor de 250,00€ € (duzentos e cinquenta euros), como apoio para a realização da 

Ação de Formação da técnica das “Meias Graves da Serra D’Ossa”, que vai decorrer durante o mês 

de novembro de 2022. 

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

 

Proposta de Utilização de Reserva de Recrutamento 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, na sequência de vacatura de lugar 

por motivo de aposentação, utilizando a reserva de recrutamento do Procedimento Concursal do 

Agrupamento de Escolas de Redondo, tendo em conta a lista de ordenação final dos candidatos, 

aprovar a ocupação de um lugar necessário à ocupação do posto de trabalho de assistente 

operacional que assegura a vigilância e utilização/manutenção do Pavilhão Gimnodesportivo.  

 

Interesse Municipal do Projeto “Centro de Reabilitação Pediátrico” 

A Câmara Municipal, tendo por base as informações prestadas pelo Chefe da Divisão de 

Planeamento e Desenvolvimento e pelo Chefe da Unidade Orgânica de Ação Social, Saúde e Bem-

Estar, assim como a documentação apensa à referida informação, deliberou por unanimidade e em 

minuta aprovar a declaração de interesse municipal do projeto “Centro de Reabilitação Pediátrico”, 

mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. 
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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 11 de novembro de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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