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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 01 de fevereiro de 

2023: 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 27/22, em que é apresentado um aditamento ao projeto de arquitetura, na 

sequência da notificação nº 394/22, referente a obras de construção de habitação unifamiliar, no 

prédio descrito no processo. 

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

de 24/01/2023, deferir o pedido, condicionado aos termos constantes no referido parecer. 

 

Expediente 

Presente o documento com o registo nº 1241, anúncio 9527/2023, 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 1244, anúncio 9564/2023, 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 1758, anúncio 12698/2023, 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 1867, anúncio 13718/2023, 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 requerimento registado sob o nº 1491, em que é solicitada a autorização especial de 

ruído para a realização de circo, nos próximos dias 06 a 08 de fevereiro, entre as 16h00m e as 

22h00m. 

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

 

Presente o requerimento registado sob o NIPG 1865/23, em que é solicitada a autorização especial 

de ruído para a realização do evento “Carnaval 2023”, nos próximos dias 17, 18 e 20 de fevereiro, 

entre as 22h00m e as 06h00m do dia seguinte respetivo. 

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

 

Presente a informação que de seguida se transcreve: 

“No contexto do processo de intervenção sócio urbanístico da Regeneração Urbana na Vila de 

Redondo, processo que se encontra em decurso, existe a necessidade de definir as Placas de 

Toponímia a colocar nas artérias intervencionada. 

As Placas de Toponímia consistem na sinalização dos nomes dos espaços públicos, sendo da 

competência da Câmara Municipal de Redondo a sua afixação ou a substituição. 

As referidas placas, distribuídas pelas diversas artérias da Vila de Redondo, são património local e 

refletem a identidade própria do seu povo.  
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Assim, por forma a aprofundar o conceito de património local e a identidade visual da Vila de 

Redondo, proponho que as Placas de Toponímia a substituir em todas as artérias intervencionadas 

no processo da Regeneração Urbana, sejam as mais semelhantes com a tipologia acima 

apresentada.” 

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

 

Lotes do Loteamento da Quinta da Faia 

Presente a inscrição registada sob o nº 1000, em 17/01/2023, em que é demonstrado o interesse 

na aquisição do lote nº 39 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 39 do Loteamento da Quinta da Faia, em Redondo, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Redondo sob o número 2966/20050105, da Freguesia de Redondo e inscrito 

na matriz sob o artigo 5266, da Freguesia de Redondo, pelo valor de 19.800,00 (dezanove mil e 

oitocentos euros).  

 

Subsídios 

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 Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Foros da Fonte Seca, o apoio material no 

valor de 491,07€ (quatrocentos e noventa e um euros e sete cêntimos), para execução de 

trabalhos de reparação do palco da associação e sua mão-de-obra. 

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

 

Modificação Permutativa  

Presente e explicada a 2ª modificação orçamental permutativa ao orçamento municipal de 2023. 

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

permutativa apresentada.  

 

Proposta Carta de Missão de Adaptação às Alterações Climáticas 

Presente a proposta de adesão à Carta de Missão de Adaptação às Alterações Climáticas, a qual 

permitirá que o Município de Redondo tenha acesso aos serviços da Plataforma de Execução da 

Missão, que estará operacional no início de 2023. Esses serviços incluirão: 

 Acesso facilitado a conhecimentos e métodos sobre avaliações dos riscos climáticos; 



 
 

 
 

 

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
4 

 Acesso a exemplos de boas práticas de outras regiões e informações sobre os resultados mais 

recentes da investigação; 

 Ligação facilitada destes exemplos e resultados de investigação a planos locais de adaptação, 

roteiros ou vias de adaptação; 

 Acesso a ferramentas, exemplos e boas práticas para interagir e dialogar com os cidadãos; 

 Aconselhamento sobre possíveis fontes de financiamento público e privado destinado à 

adaptação. 

A carta não é vinculativa. No entanto, ao assiná-la, o Município de Redondo declara a sua 

disposição para cooperar e alinhar com outros signatários, a fim de mobilizar recursos e 

desenvolver atividades na sua região para alcançar as metas de adaptação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a Adesão à Carta de Missão 

Adaptação às Alterações Climáticas. 

 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais 

Presente a proposta de Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais 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 para Atribuição de Apoios Sociais, devendo a mesma ser submetida a discussão pública, 

nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.     

 

Orçamentação e Gestão de Despesas com Pessoal para o ano de 2023 

Presente a proposta do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira que de seguida se transcreve: 

“Considerando que: 

- Nos termos do artigo 31.º, da Lei n.º35/2014, de 20 de junho, e dos artigos 5º, 7º e 13º do Decreto 

– Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete ao executivo decidir sobre o montante máximo a 

suportar com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, com alterações de posicionamento 

remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em exercício de funções e com a 

atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço; 

- Na previsão das despesas com pessoal para o ano de 2023 – rubrica orçamental 01 – Despesas 

com Pessoal, foram identificadas e contempladas todas as alterações obrigatórias de 

posicionamento remuneratório;  

- Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º35/2014, de 20 de junho, conjugado com artigo 5º do 

Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, o qual se mantem em vigor por força do n.º2 do 
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artigo 42.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, compete ao Órgão executivo decidir a orçamentação e 

gestão das despesas referidas; 

Face ao acima exposto propõe-se; 

 Encargos relativos a remunerações: 

 A dotação global com encargos relativos a remunerações para o ano 2023 é de 4.840.756,44€, 

para suportar encargos com remunerações e outras despesas inerentes aos trabalhadores em 

funções. 

1) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal para o ano de 2023: 

Fixar o montante global 136.200,00€ (cento e trinta e seis mil e duzentos euros) para suportar 

encargos com o recrutamento de novos trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal para 2023; 

a) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado. 

b) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo determinado. 

2) Alterações de posicionamento remuneratório na categoria de trabalhadores que se mantenham 

em exercício de funções: 

2.1) Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório 

Propõe-se a verba para fazer face a este encargo, 60.000,00€ (sessenta mil euros) 

2.2) Alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária 

Propõe-se a verba para fazer face a este encargo, 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) 

3) Prémios de desempenho 

Propõe-se a verba para fazer face a este encargo, 100,00€ (cem euros) 

As afetações atrás enunciadas podem ser alteradas ao longo da execução orçamental de acordo 

com as seguintes regras:  

- As verbas destinadas ao recrutamento de trabalhadores não podem ser utilizadas para suprir 

eventuais insuficiências orçamentais no âmbito dos encargos com pessoal; 

- Caso ao longo do ano, haja desocupação permanente de postos de trabalho previstos no mapa de 

pessoal e anteriormente ocupados, podem as verbas correspondentes acrescer à dotação prevista 

para os encargos com o recrutamento de trabalhadores.  

Nos termos previstos na LTFP, o presente despacho deverá ser publicitado mediante afixação em 

local próprio e na página eletrónica da Câmara Municipal de Redondo.  
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A presente deliberação deverá ser tornada pública através de afixação em local adequado nas 

instalações do município e de publicitação no respetivo sítio na internet.” 

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

 

Normas para o Orçamento Participativo de 2024 

Presente o documento contendo as normas para o Orçamento Participativo 2024.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, aprovar as normas referentes ao 

Orçamento Participativo do Município de Redondo para o ano de 2024, mais deliberou submeter 

as referidas normas à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

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 03 dias do mês de fevereiro de 2023 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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