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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 23 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 18/22, 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 22/11/2022, aprovar o licenciamento dos projetos de especialidade, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Expediente 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta que a reunião de câmara a realizar no 

dia 07 de dezembro de 2022, realizar-se-á pelas 09h30m. 

 

Presente o documento com o registo nº 18218, 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 NIPG 20002/22, em que é solicitada a licença especial de 

ruído para a realização do evento “Vinho & Artes”, a ocorrer entre os dias 25 de novembro de 2022 

e o dia 27 de novembro de 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido, nos termos 

solicitados. 
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Subsídios 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que, no âmbito do apoio 

prestado pela Câmara Municipal de Redondo às Instituições Desportivas/Culturais do Concelho, 

propõe que seja atribuído à ARPIR – Associação de Reformados e Pensionistas de Redondo, um 

subsídio financeiro no valor de 900,00€ € (novecentos euros), para a realização do Almoço de Natal 

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, no âmbito do apoio 

prestado pela Câmara Municipal de Redondo às Instituições Desportivas/Culturais do Concelho, 

propõe que seja atribuído à Fénix – Associação de Músicos de Redondo, um subsídio financeiro no 

valor de 4.000,00€ € (quatro mil euros), como 3ª tranche do subsídio 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, no âmbito do apoio 

prestado pela Câmara Municipal de Redondo às instituições Desportivas/Culturais do Concelho, 

propõe que seja atribuído ao MSC - Montoito Sport Clube, um subsídio financeiro no valor de 73,80 

€ (setenta e três euros e oitenta cêntimos), para fazer face a despesas de aquisição com troféus no 

âmbito do Torneio Manuel Garcia. 

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

 

Modificação Permutativa 

Presente e explicada a 17ª modificação orçamental permutativa ao orçamento municipal de 2022. 

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

permutativa apresentada.  

 

Proposta de alteração ao Normativo de Atribuição da Tarifa Social (ponto proposto pelo Senhor 

Vereador David Grave – CDU) 

Presente e explicada, pelo Senhor Vereador David Grave, a sua proposta de alteração ao 

Normativo de Atribuição da Tarifa Social, que de seguida se transcreve: 

“Alterar o n.º 2 do Artigo 5.º passando a ter a seguinte designação: 

“Para o cálculo do rendimento per capita considera-se a média mensal de todos os rendimentos, os 

vencimentos e fontes de receita de todos os membros do agregado familiar, bem como o valor da 

renda ou prestação de crédito bancário à habitação até ao máximo de 75,00€mensais.”” 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a alteração proposta, com 

entrada em vigor a 01 de janeiro de 2023. 

 

Proposta de alteração às Normas para o Programa Municipal de Apoio a Melhorias Habitacionais no 

Concelho de Redondo (ponto proposto pelo Senhor Vereador David Grave – CDU) 

Presente e explicada, pelo Senhor Vereador David Grave, a sua proposta de alteração ao 

Normativo de Apoio a Melhorias Habitacional, que de seguida se transcreve: 

“Alterar o n.º 3do Artigo 3.º passando a ter a seguinte designação: 

“Para o cálculo do rendimento per capita considera-se a média mensal de todos os rendimentos, os 

vencimentos e fontes de receita de todos os membros do agregado familiar, bem como o valor da 

renda ou prestação de crédito bancário à habitação até ao máximo de 75,00€ mensais.”” 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a alteração proposta, com 

entrada em vigor a 01 de janeiro de 2023. 

 

Proposta de alteração ao Regulamento do Cartão Municipal do Reformado e Pensionista (ponto 

proposto pelo Senhor Vereador David Grave – CDU) 

Presente e explicada, pelo Senhor Vereador David Grave, a sua proposta de alteração ao 

Regulamento do Cartão Municipal de Reformado e Pensionista, que de seguida se transcreve: 

“ 1 –Acrescentar o n.º 2 do Artigo 3.º com a seguinte designação: 

“Para o cálculo do rendimento per capita considera-se a média mensal de todos os rendimentos, os 

vencimentos e fontes de receita de todos os membros do agregado familiar, bem como o valor da 

renda ou prestação de crédito bancário à habitação até ao máximo de 75,00€ mensais” 

2 –Acrescentar todas as alterações aprovadas no anterior mandato, a 22 de maio de 2019, 

alterações que reuniram amplo consenso do anterior executivo como se demonstra pela sua 

aprovação por unanimidade.” 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta 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 24 de novembro de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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