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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 18 de janeiro de 2023: 

 

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 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 12/01/2023, aprovar o licenciamento nos termos constantes no referido parecer. 

 

Presente o processo nº 26/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura, 

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

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

de 11/01/2023, aprovar o licenciamento nos termos constantes no referido parecer. 

 

Expediente 

Propôs o Senhor Presidente da Câmara a anulação da deliberação tomada na reunião realizada em 

21/12/2022 em que foi aprovado 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 anulação da deliberação 

como proposto. 

 

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. 
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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.       

 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do despacho de nomeação do Encarregado de 

Proteção de Dados, informando que se impôs a necessidade urgente da nomeação, em virtude de 

não se mostrar ainda concluído o procedimento concursal no âmbito da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central (de que o Município de Redondo é associado) de 

Implementação do RGPD. Assim, em cumprimento do disposto na al. a) do nº 1 do art. 37º do 

RGPD e na alínea c), do nº 3, do art. 12º da lei nº 58/2019, de 08 de agosto, que determina que o 

Encarregado de Proteção de Dados, por cada município, é designado pela Câmara Municipal, 

propõe a ratificação do despacho de nomeação emanado em 04 de janeiro de 2023. 

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

Encarregado de Proteção de Dados, emanado pelo Senhor Presidente da Câmara em 04 de janeiro 

de 2023. 

 

Presente o documento com o registo nº 386, anúncio 2424/2023, 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 809, anúncio 5521/2023, 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 810, anúncio 5569/2023, 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 1044, anúncio 7643/2023, 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. 

 

Subsídios 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 17565, 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. 

 

Presente o requerimento registado sob o número 16636, em que é requerida a atribuição da Tarifa 

Social.  

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

Serviço de Ação Social, deferir o pedido. 

 

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que, na sequência do pedido efetuado 

pela Associação de Cantadeiras de Redondo, no âmbito do seu plano de atividades para 2023, 

propõe a atribuição de um subsídio financeiro no valor de 1.000,00€ € (mil euros), para apoio às 

iniciativas desenvolvidas e de promoção do concelho de Redondo. 

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

 

Presente 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 a 

atribuição à Sociedade Columbófila Asas Redondense, de 300 (trezentos) litros de gasóleo, para 

abastecimento das carrinhas da associação.  

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

 

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em que, na sequência da solicitação de 

apoio efetuado pela Secção de Caminheiros da Casa do Povo do Freixo, no âmbito do seu plano de 

atividades para 2023, propõe a atribuição de um subsídio financeiro no valor de 1.000,00€ € (mil 

euros), para apoio às iniciativas desenvolvidas e de promoção do concelho de Redondo. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 

 

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, no âmbito do apoio às associações 

participantes no Corso Carnavalesco de 2023, propõe aprovação dos seguintes apoios: 

 Grupos até 15 figurantes – 40€ por figurante e 250€ para aquisição de materiais e 

elaboração do carro alegórico. 

 Grupos com mais de 15 figurantes – 40€ por figurante e 500€ para aquisição de materiais e 

elaboração do carro alegórico. 

Para agilizar o procedimento, propõe que seja entregue a cada associação, após formalizar a 

respetiva inscrição indicando o número de figurantes e compromisso de participação, o valor 

correspondente a 50% do subsídio a atribuir a cada associação inscrita, sendo os respetivos acertos 

realizados após o Corso Carnavalesco. 

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

supratranscrita.  

 

Presente 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 a 

atribuição ao Redondense Futebol Clube, de 600 (seiscentos) litros de gasóleo, para abastecimento 

das carrinhas do clube.  

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

 

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, na sequência do pedido de apoio financeiro 

/ subsídio efetuado pelo Redondense Futebol Clube, para a realização do tradicional Torneio São 

Francisco 2022, destinado ao futebol infantil, propõe a atribuição de um apoio no valor de 600,00€ 

(seiscentos euros), para fazer face a parte das despesas com a organização do referido evento. 

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

 

Presente 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 NAR – Núcleo Andebol de Redondo – Secção do Trail do Texugo, o apoio financeiro no 

valor de 9.982,50€ (nove mil novecentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), para 

aquisição de 1100 blusas técnicas alusivas à 4ª Edição do Trail do Texugo e das quais vão constar a 

publicidade ao Município de Redondo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
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Presente 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 NAR – Núcleo Andebol de Redondo – Secção do Trail do Texugo, o apoio financeiro no 

valor de 2.398,50€ (dois mil trezentos e noventa e oito euros e cinquenta cêntimos), para aquisição 

da plataforma de cronometragem da 4ª Edição do Trail do Texugo. 

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

 

Presente 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 Redondense Futebol Clube, o apoio financeiro no valor de 10.000,00€ (dez mil euros), 

como 2ª tranche do apoio anual. 

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

 

Prémios de Mérito Escolar do Município de Redondo 

Em conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 7º do Normativo de Atribuição de Prémio de 

Mérito Escolar do Município de Redondo, é submetida a deliberação da Câmara Municipal a lista 

final de atribuição de Prémios de Mérito Escolar do Município de Redondo referente ao ano 2022: 

Nível 
de  

Ensino  
Nome  Ano Escola  Curso/Área  Média  Valor  

2.º Ciclo  

Maria ****** Mateus  
5.º  Escola Básica e 

Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

na  5  200€  

Rosarinho ****** Fialho  
5.º  Escola Básica e 

Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

na  5  200€  

José ****** Saraiva  
6.º  Escola Básica e 

Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

na  5  200€  

3.º Ciclo  

Maria ****** Carmo  

7.º  Escola Básica e 
Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

na  5  250€  

Catarina ****** Caraças  
8.º  Escola Básica e 

Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

na  4.785  250€  

Francisco ****** Ramos  
9.º  Escola Básica e 

Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

na  4.785  250€  

Secundário  
Madalena ****** Macedo  

11.º  Escola Profissional da 
Região  

Alentejo (EPRAL)  
Técnico/a de  

Gestão  

17  350€  
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Carolina ****** Gegaloto  
  

11.º  Escola Básica e 
Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

Ciências e 
Tecnologias  

17.5  350€  

Francisco ****** Mendes  
12.º  Escola Básica e 

Secundária Dr.  
Hernâni Cidade  

Ciências de 
Tecnologias  

18.2  400€  

Superior  

Ana ****** Monte  

1.º  
Universidade de Évora  

(Licenciatura)  

Música  17.714  550€  

  
Damien ****** Nunes  

1.º  Universidade de Évora 
(Mestrado)  

Música  17.666  550€  

 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a lista final de atribuição de 

Prémios de Mérito Escolar do Município de Redondo. 

 

Bolsas de Estudo Social de Apoio ao Ensino Superior no Concelho de Redondo 

Em conformidade com o disposto no artigo 11º das Normas de Atribuição de Bolsas de Estudo 

Social de Apoio ao ensino Superior no Concelho de Redondo, submete-se a ratificação a lista 

definitiva de atribuição de Bolsas de Estudo pelo Município de Redondo para o ano letivo 

2022/2023: 

Nome Ano Resultado  Observações 
Afonso****Mónica 1º Excluído  Artigo 7º, ponto 1, alínea i) 
Afonso****Fanica 2º Admitido   
Ana****Gomes 2º Admitido   
Ana****Carvalho 2º Admitido   
Andreia ****Arrifes 1º Admitido   
António ****Rosado 2º Admitido   
Beatriz****Costa 1º Admitido   
Beatriz****Pires 2º Admitido   
Beatriz****Calado 1º Admitido   
Beatriz****Nunes 4º Admitido   
Carolina****Falé 1º Admitido   
Catarina****Sapata 2º Admitido   
Constança****Silva 1º Admitido   
Diogo****Roque 1º Admitido   
Georgiana****Toma 2º Admitido   
Giula****Toma 1º Admitido   
Gonçalo****Espada 1º Admitido   
Guilherme****Duque 3º Excluído  Artigo 1º 
João****Bravinho 2º Admitido   
Laura****Vieira 2º Admitido   
Luis****Cabeça 2º Admitido   
Luis****Silva 2º Admitido   
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Luis*Piteira 2º Admitido   
Madalena****Carrapiço 1º Admitido   
Madalena****Falé 1º Admitido   
Madalena****Pereira 1º Admitido   
Margarida****Falé 2º Admitido   
Margarida****Boucinha 2º Admitido   
Maria****Rosado 2º Admitido   
Maria****Siquenique 1º Admitido   
Maria****Ramalho 1º Admitido   
Marta****Condrei 2º Admitido   
Nuno****Carola 1º Admitido   
Patricia****Amaro 1º Admitido   
Petru****Michnea 2º Admitido   
Raquel****Farófias 2º Admitido   
Rita****Bibes 1º Admitido   
Rui****Pereira 4º Admitido   
Tiago****Roque 1º Admitido   
Viktoriia****Manziuk 4º Admitido   
Vitor****Fortes 1º Admitido   

 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar a lista definitiva de atribuição 

de Bolsas de Estudo pelo Município de Redondo para o ano letivo 2022/2023.   

 

Regulamento Municipal do Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos Privados 

Presente a proposta de Regulamento Municipal do Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos 

Privados, aprovada, no dia 21 de dezembro de 2022, em reunião da Comissão Municipal de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais, pelo que se submete à apreciação da Câmara Municipal a fim de ser 

submetida a discussão pública. 

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

Municipal do Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos Privados, devendo a mesma ser submetida a 

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

 

Regimento do Conselho Municipal de Saúde 

Presente e debatida a proposta de Regimento do Conselho Municipal de Saúde. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Regimento do Conselho 

Municipal de Saúde e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal.   
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Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta adiar o presente ponto para a 

próxima reunião. 

 

Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

Presente e debatida a proposta de Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Regulamento Interno do 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. 

 

Protocolo de Cooperação Institucional – Município de Redondo, IHRU e Alto Comissariado para as 

Migrações 

Presente o Protocolo de Cooperação Institucional, a celebrar entre o Município de Redondo, o 

IHRU, I.P. e o Alto Comissariado para as Migrações, I.P., tendo como objeto o enquadramento da 

cooperação operacional e técnica entre o IHRU, I.P. e o Município de Redondo, com vista à 

disponibilização de soluções habitacionais para até 1 (um) agregado, com necessidade de 

alojamento resultante do movimento migratório despoletado por um  conflito na Ucrânia, que 

preenche o requisito previsto na alínea c), do nº 1, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 29/2018, de 04 

de maio, e que, como tal, seja sinalizado pelo ACM, I.P., ao IHRU, I.P. e ao Município. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador 

David Grave e os restantes votos a favor, aprovar a celebração do Protocolo entre o Município de 

Redondo, o IHRU, I.P. e o Alto Comissariado para as Migrações, I.P., mais deliberou dar poderes ao 

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

legal ao Vice-Presidente. 

 

Protocolo Agência de Modernização Administrativa 

Presente o Protocolo a celebrar entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e o 

Município de Redondo, tendo como objeto a utilização da Plataforma Participa.Gov para a 

realização do Orçamento Participativo do município. 

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

entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e o Município de Redondo, tendo como 

objeto a utilização da Plataforma Participa.Gov para a realização do Orçamento Participativo do 

município, mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar na sua 

assinatura, ou na sua ausência ou impedimento legal ao Vice-Presidente. 
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Modificação Permutativa  

Presente e explicada a 1ª modificação orçamental permutativa ao orçamento municipal de 2023. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a 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 20 de janeiro de 2023 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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