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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 26 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 11/22, 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 25/10/2022, aprovar o licenciamento dos projetos de especialidade, condicionado, nos termos 

constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 17/22, 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 17/10/2022, aprovar o licenciamento dos projetos de especialidade, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Presente o processo nº 21/22, 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 25/10/2022, aprovar o licenciamento dos projetos de especialidade, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Presente o processo nº 25/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura e 

projetos de especialidade, referente a obras de alterações e ampliação de moradia unifamiliar, no 

prédio descrito no processo. 



 
 

 
 

 

NIF: 501834117 - Município de Redondo – Praça da República, 7170-011 – www.cm-redondo.pt – geral@cm-redondo.pt – Tlf: 266 989 210 
 

Facebook: https://www.facebook.com/MunicipioDeRedondo | instagram: https://www.instagram.com/municipioderedondo  
 
 

Nossa Referência: #$oficio$#  /   
Modelo: OF1.doc 

Pá
gi

na
2 

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

de 26/10/2022, aprovar o projeto de arquitetura e licenciamento dos projetos de especialidade, 

condicionado, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Expediente 

Presente documento com o registo nº 16597, anúncio nº 159936/2022, 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 16598, anúncio nº 160246/2022, 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 16614, anúncio nº 161271/2022, 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 16851, anúncio nº 164346/2022, 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 16905, anúncio nº 164710/2022, 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 16289, 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 um pedido, em nome da Sociedade Artística Reguenguense, Secção de Motorismo, em 

que é solicitado o parecer da Câmara Municipal relativamente à passagem, pelo Concelho de 

Redondo, do evento Eco Rali Sharish – Gin – Alentejo Central, promovido pela FPAK e a realizar-se 

entre os dias 19 e 20 de novembro de 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável ao solicitado. 
 

Presente o requerimento registado sob o NIPG 18169/22, em que é solicitada a licença especial de 

ruído para a realização do evento “Halloween Party”, a realizar no dia 31 de outubro de 2022, a 

partir das 22h30m, até às 04h do dia 01 de novembro de 2022. 

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

 

Lotes da Quinta da Faia 

Presente a inscrição registada sob o nº 5623, em 08/04/2022, em que é demonstrado o interesse 

na aquisição do lote nº 81 do loteamento da Quinta da Faia, em Redondo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a alineação, nos termos 

solicitados, do lote nº 81 do Loteamento da Quinta da Faia, em Redondo, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Redondo sob o número 3008/20050105, da Freguesia de Redondo e inscrito 

na matriz sob o artigo 5308, da Freguesia de Redondo, pelo valor de 19.800,00 (dezanove mil e 

oitocentos euros).  

Mais deliberou por unanimidade e em minuta, caso seja do interesse do requerente, aprovar a 

celebração de contrato de promessa de compra e venda, mediante a entrega de um sinal no valor 

de 500,00€ (quinhentos euros), devendo a escritura definitiva de compra e venda ser realizada no 

prazo de 1 (um) ano. 

 

Subsídios 

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 500,00€ € (quinhentos euros), para aquisição de vinte bolas desportivas. 

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 1.700,00€ € (mil e setecentos euros), para aquisição de equipamento desportivo. 

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

atribuído à Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo, um subsídio financeiro no 

valor de 1.650,00€ € (mil seiscentos e cinquenta euros), no âmbito da participação do Município de 

Redondo, no evento E-Rali Sharish Gin – Alentejo Central. 

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

 

Presente o pedido de apoio habitacional registado sob o nº 11964, em que é solicitado o apoio, 

com tinta, para pintura da habitação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder duas latas de tinta branca. 

 

Presente o pedido de apoio habitacional registado sob o nº 14754, em que é solicitado o apoio, 

com tinta, para pintura da habitação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder duas latas de tinta branca. 

 

Modificação Orçamental  

Presente e explicada a 16ª modificação orçamental permutativa ao orçamento de 2022. 

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

permutativa apresentada.  

 

Propostas Orçamento Participativo 2023 

O Senhor Presidente da Câmara dando cumprimento ao disposto no artigo 14.º das Normas do 

Orçamento Participativo do Município de Redondo, na sequência do resultado da votação por 

parte dos munícipes, apresentou as propostas validadas e respetivo número de votos obtidos por 

cada uma. 

A Câmara Municipal, nos termos do nº 2, do artigo 4º, das normas referidas, deliberou por 

unanimidade e em minuta integrar no Orçamento Municipal para o ano de 2023 a proposta nº 5, 

“Redondo é Música, por ter sido a mais votada, com um total de 125 votos. 

 

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 28 de outubro de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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