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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

Pedro Rui Palmeiro Roma, Vice-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 21 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 36/22, 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 13/12/2022, aprovar o licenciamento do projeto de arquitetura, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Presente o processo nº 37/21, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura, 

referente a obras de alterações de moradia unifamiliar, no prédio descrito no processo. 

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

de 09/12/2022, aprovar o licenciamento do projeto de arquitetura, nos termos constantes do 

referido parecer. 

 

Expediente 

Presente o documento com o registo nº 19976, 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 20291, 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 NIPG 22045/22, em que é solicitada a autorização 

especial de ruído para realização do evento “XMAS PARTY”, no dia 23/12/2022 até às 04H do dia 

24/12/2022. 

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

 

Presente o acordo de rescisão contratual referente ao contrato de concessão do café Concerto do 

Centro Cultural de Redondo a celebrar entre o Município de Redondo e Diogo Emanuel Pimenta 

Espanhol. 

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

rescisão contratual referente ao contrato de concessão do café Concerto do Centro Cultural de 

Redondo a celebrar entre o Município de Redondo e Diogo Emanuel Pimenta Espanhol, mais 

deliberou dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar na sua assinatura, ou, na sua 

ausência ou impedimento legal, ao Vice-Presidente da Câmara Municipal.       

 

Subsídios 

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que, por solicitação da Sociedade 

Filarmónica Municipal Redondense, propõe a atribuição de um subsídio financeiro no valor de 

1.167,76 € (mil cento e sessenta e sete euros e setenta e seis cêntimos), para fazer face a despesas 

de aquisição do fardamento dos músicos que saíram na Banda Filarmónica pela 1ª vez no dia 01 de 

dezembro de 2022. 

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

 

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que, por forma a reforçar o 

agradecimento da comunidade redondense às entidades de socorro e auxílio e aos seus 

colaboradores, e por forma a incentivar o voluntariado, propõe a atribuição de seguros de 

assistência médica aos colaboradores das instituições da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Redondo e à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Redondo. Sendo o valor 

médio do seguro de 71€/ano, propõe a atribuição dos seguros nos seguintes moldes: 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Redondo – 42 seguros num valor estimado 

de 3.000,00€;   

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Redondo – 7 seguros num valor estimado de 500,00€. 

Assim sendo, propõe a atribuição de apoio global no montante de 3.500,00€ (três mil e quinhentos 

euros) para atribuição de seguros de assistência médica. 

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

Presente e explicada a 19ª 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.  

 

Proposta de Normativo do Acelerador Multilingue 

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

Acelerador Multilingue. 

 

Proposta de Normativo do Banco de Ajudas Técnicas 

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

Ajudas Técnicas. 

 

Proposta de Protocolo do Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Redondo 

Presente a Proposta de Protocolo do Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de 

Redondo, a celebrar entre o Município de Redondo, a Federação de Andebol de Portugal, o 

Agrupamento de Escolas de Redondo e o Núcleo Andebol de Redondo, tendo como objetivo a 

cooperação, entre os signatários, para a realização de um conjunto de ações que possibilitem a 

promoção e pratica do Andebol à população jovem do Concelho de Redondo. 

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

Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Redondo, mais deliberou dar poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara para outorgar na sua assinatura, ou, na sua ausência ou 

impedimento legal, ao Vice-Presidente da Câmara Municipal.       

 

Norma de Controlo Interno do Município de Redondo 2023 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a Norma de Controlo Interno 

do Município de Redondo 2023.   

 

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 dezembro de 2022 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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