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EDITAL 
 

JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE REDONDO, faz saber, nos termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, que em reunião ordinária da Assembleia Municipal de Redondo, realizada no 

dia 21 de dezembro de 2021, no salão da Assembleia Municipal de Redondo, foram 

tomadas as seguintes deliberações: 

 

Aprovação das atas número quatro e cinco do ano de 2021 

 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por maioria e em minuta, aprovar a 

ata número quatro, com o voto de abstenção do Senhor Domingos Alberto Saraiva 

Boavida (MICRE) e os restantes votos a favor. -------------------------------------------------------- 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta, 

aprovar a ata número cinco. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informações 

----- A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento da correspondência 

recebida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

----- A Assembleia Municipal de Redondo apreciou a informação sobre a atividade 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Informação sobre a situação financeira do Município 

---- A Assembleia Municipal de Redondo apreciou a informação financeira do Município. – 
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Informação de compromissos plurianuais assumidos 

----- A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento dos compromissos 

plurianuais assumidos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informações relativas aos atos praticados ao abrigo do regime excecional para 

promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da  

doença COVID-19 

 

---- A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento dos atos praticados ao 

abrigo do regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias 

locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19. ------------------------------------------------ 

 

 

Proposta de recomendação para a erradicação da espécie invasora “Cortaderia selloana 

vulgo erva-das-pampas” do Jardim Municipal de Redondo (Uma Nova Atitude, coligação 

PPD/PSD – CDS/PP) 

 

---- Presente e explicado o referido ponto, a Assembleia Municipal de Redondo deliberou 

por unanimidade e em minuta, aprovar a referida proposta de recomendação. --------------  

 

Designação dos representantes das Freguesias, a integrar a Comissão Municipal de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais 

 

---- Presente e explicado o referido ponto, a Assembleia Municipal de Redondo designou 

da Freguesia de Montoito a eleita Florbela Fernandes Madeira Fernandes e da Freguesia 

de Redondo o eleito Nélio Alexandre Gomes Falé para a Comissão de Gestão Integrada 

de Fogos Rurais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Quadriénio 2022-2026 e Orçamento 

Plurianual da Receita e da Despesa 2022-2026 
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---- Presente e explicado o referido ponto, a Assembleia Municipal de Redondo deliberou 

por maioria e em minuta, com os votos de abstenção dos membros João António Parreira 

Canha (MICRE), Domingos Alberto Saraiva Boavida (MICRE), Patricia Raquel Grilo Nunes 

(MVR), Ana Carolina Isabel Murteira (MICRE), Elisabete Piedade Falé Rainho (MICRE), 

Maria Eduarda do Amaral Sequeira Tavares Rumiz (MVR), Henrique Duarte Caeiro Pereira 

(Presidente da Junta de Freguesia de Montoito - MICRE) e os restantes votos a favor, 

aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Quadriénio 2022-2026 e 

Orçamento Plurianual da Receita e da Despesa 2022-2026. --------------------------------------- 

 

Organograma e Mapa de Pessoal do Município de Redondo para o ano de 2022 

 

---- Presente e explicado o referido ponto, a Assembleia Municipal de Redondo deliberou 

por unanimidade aprovar o Organograma e Mapa de Pessoal do Município de Redondo 

para o ano de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nomeação de representante para a Comissão Municipal de Toponímia 

 

Presente e explicado o referido ponto, foram nomeados os seguintes membros de cada 

força política ou movimento representados no executivo municipal: 

• Ana Carla Galito Vieira de Carvalho (Uma Nova Atitude – PPD/PSD – CDS/PP) 

• Ana Carolina Isabel Murteira (MICRE) 

• Luís Filipe Carrasco Mendes Pereira (CDU) 

 

---- Após votação nominal para o representante da Assembleia Municipal, ao qual se 

obteve o seguinte resultado: 

 

 - José Luís Nunes Marques Mónica (Uma Nova Atitude – PPD/PSD – CDS/PP) (7 votos) 

- Ana Carolina Isabel Murteira (MICRE) (4 votos)  
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- Nuno Miguel Cochicho Rosa Grilo Festas (MVR) (3 votos) 

- Ana Carla Galito Vieira de Carvalho (Uma Nova Atitude – PPD/PSD – CDS/PP) (1 voto) 

 - 2 votos nulos 

 

----- A Assembleia Municipal elegeu por maioria e em minuta o eleito José Luís Nunes 

Marques Mónica (Uma Nova Atitude – PPD/PSD – CDS/PP) para representante da mesma 

na Comissão Municipal de Toponímia. ------------------------------------------------------------------  

 

Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Educação de 

Redondo 

 

---- Presente e explicado o referido ponto, a Assembleia Municipal elegeu por maioria e 

em minuta após votação nominal, o Presidente da Junta de Freguesia de Montoito, 

Senhor Henrique Duarte Caeiro Pereira para Conselho Municipal de Educação de 

Redondo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Redondo, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
José Luís Nunes Marques Mónica 
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