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EDITAL 

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 07 de dezembro de 

2022: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 34/22, em que é solicitado o licenciamento 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 02/12/2022, aprovar o licenciamento do projeto de arquitetura, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Presente o processo nº 06/22, em que é solicitado o parecer com vista ao aumento de compartes 

do prédio descrito no processo. 

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

datada de 05/12/2022, dar parecer favorável à ampliação do número de compartes de acordo com 

o solicitado. 

 

Expediente 

Presente o documento com o registo nº 19460, 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 documento com o registo nº 19558, 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 requerimento registado sob o nº 18991, em que é solicitada a autorização especial de 

ruído para realização do evento “Noite de Fados”, no dia 03/12/2022 até às 04H do dia 

04/12/2022. 

O requerimento 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 da Câmara.  

 

Presente o requerimento registado sob o nº 18216, em que é solicitada a renovação do contrato 

de incubação empresarial pelo período de 12 meses, do qual consta a informação da Técnica da 

Divisão de Planeamento e Desenvolvimento, informando sobre a intenção de renovação do 

contrato de uma empresa que se encontra instalada no CAME, sendo que, de acordo com as 

Normas de funcionamento do Centro de Apoio às Microempresas, o prazo de permanência das 

empresas é de 18 meses, podendo, a pedido do interessado, ser renovado por mais 12 meses, 

mediante deliberação da entidade gestora. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a renovação do contrato de 

incubação empresarial por mais 12 meses, de acordo com a informação técnica. 

 

Subsídios 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 12942, 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 15732, 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 650,00€ (seiscentos e cinquenta 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 16591, 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 a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 17704, 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 proposta de atribuição de um cabaz de Natal, às famílias mais vulneráveis e 

identificadas na informação distribuída ao executivo.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 

Presente a informação do Coordenador da Subunidade Orgânica de Gestão de Consumo de Água, 

informando que, de acordo com as deliberações tomadas em reunião de câmara, referentes aos 

tarifários de água das associações, submete à consideração superior a informação sobre os valores 

suportados pelas mesmas (valores pagos até ao mês de setembro de 2022): 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta proceder à devolução dos valores 

mencionados na informação supratranscrita.  

 

Associação Contribuinte Percentagem 
devolução 

n.º 
consumidor 

Valor 
Total do 
período 

Valor 
total 

devolver 

Período da 
devolução 

Cruz Vermelha 
Portuguesa – 
Delegação de 

Redondo 

500745749 100 % 7776 46,17€ 46,17€ 04/2022 a 
09/2022 

Corpo 
Nacional de 

Escutas - 
Agrupamento 

655 

500972052 100 % 7382 74,62€ 74,62€ 04/2022 a 
09/2022 

Clube de Caça 
e Pesca 

(Campo de 
Tiro) 

501728996 100 % 7230 21,54€ 21,54€ 04/2022 a 
09/2022 

Sociedade 
União 

Montoitense 

501420916 70 % 7525 297,52€ 208,26€ 04/2022 a 
09/2022 

Associação 
Desportiva e 
Recreativa de 
Santa Susana 

501922105 40 % 7123 276,53€ 110,61€ 04/2022 a 
09/2022 

Casa do povo 
do Freixo 

500922241 30 % 2439 468,03€ 140,41€ 04/2022 a 
09/2022 

Associação 
dos 

Bombeiros 
Voluntários de 

Redondo 

501290338 100 % 7122 1792,09€ 1792,09€ 04/2022 a 
09/2022 

Sociedade 
Filarmónica 
Municipal 

Redondense 

501333371 100 % 7196 57,59€ 57,59€ 04/2022 a 
09/2022 

Sociedade 
Columbófila 

Asas 
Redondense 

502130610 100 % 7195 36,70€ 36,70€ 04/2022 a 
09/2022 

ARPIR – Assoc. 
Reformados e 
Pensionistas e 

Idosos da 
Freguesia de 

Redondo 

504932713 100 % 8102 82,23€ 82,23€ 04/2022 a 
09/2022 

Centro Cultura 
Recreio Foros 
da Fonte Seca 

501427465 100% 7264 
7208 

59,44€ 
437,22€ 

59,44€ 
437,22€ 

01/2022 a 
06/2022 

01/2022 a 
06/2022 
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Tabela de Tarifas (Pista de Gelo e Pavilhão de Montoito) 

Pista de Gelo 

Presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara que determina a fixação do valor a cobrar 

pela utilização da Pista de Gelo Ecológica, no valor de 2€, por cada sessão de 20 minutos de 

utilização.  

O presente despacho deverá ser submetido à reunião de câmara para ratificação. 

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

Senhor Presidente da Câmara. 

 

Pavilhão de Montoito   

Presente a informação jurídica referente à utilização do Pavilhão de Montoito, na sequência da 

mesma, o Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que seja deliberada a isenção do 

pagamento de valores devidos, referentes à utilização de emergência, do Pavilhão de Montoito, 

face ao encerramento temporário e imprevisto, do Pavilhão de Redondo, o que obrigou os 

utilizadores habituais, a deslocarem-se, para a realização das suas atividades no Pavilhão de 

Montoito. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara de isenção de pagamento de tarifas de utilização no Pavilhão de Montoito.   

 

Proposta de Atribuição de Prémios de Mérito Escolar 

Nos termos do artigo 69º do Decreto-Lei nº 4/2015 (CPA), na sua redação em vigor, por se 

considerar impedida de participar na votação do presente ponto, a Senhora Vereadora Maria 

Inácia Cachopas ausentou-se da reunião.   

 

Presente a informação da Unidade Orgânica da Educação, dando conta dos processos de 

candidatura apresentados, para Atribuição de Prémio de Mérito Escolar, e da análise efetuada aos 

mesmos, após o que apresenta uma proposta de atribuição de prémio de Mérito Escolar, 

informando que se verifica um empate, que carece de parecer superior, nos termos do artigo 10º, 

do Normativo de Atribuição de Prémio de Mérito Escolar.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a lista provisória 

apresentada, contemplando os dois prémios a atribuir aos candidatos do 5º ano de escolaridade, 

empatados, por não haver critério de desempate definido.     

 

A Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas retornou à sala de reuniões. 
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Proposta de alteração ao Normativo de Atribuição da Tarifa Social 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as alterações propostas ao 

Normativo de Atribuição da Tarifa Social.  

 

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

Concelho de Redondo 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as alterações propostas ao 

Programa Municipal de Apoio a Melhorias Habitacionais no Concelho de Redondo.   

 

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

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as alterações propostas ao 

Regulamento do Cartão Municipal do Reformado e Pensionista, devendo as mesmas ser 

submetidas a discussão pública, nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Proposta de Regimento da Câmara Municipal de Redondo (ponto proposto pelo Senhor Vereador 

David Grave – CDU) 

Presente e debatida a Proposta de Regimento da Câmara Municipal de Redondo, tendo sido 

contempladas algumas propostas de alteração. 

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

Câmara Municipal de Redondo, com entrada em vigor imediata. 

 

Modificação Permutativa (aprovada por unanimidade e em minuta a inclusão deste ponto na ordem 

de trabalhos) 

Presente e explicada a 18ª modificação orçamental permutativa ao orçamento municipal de 2022. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de aprovação da modificação orçamental permutativa 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 12 de dezembro de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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