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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 28 de fevereiro de 2022, no salão da Assembleia Municipal de Redondo, foram 

tomadas as seguintes deliberações: 

 

Aprovação da ata número seis do ano de 2021 

 

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

aprovar a ata número seis. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. – 

 

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 
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---- 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. ------------------------------------------------ 

 

Voto de Louvor aos profissionais de Saúde, de Lares, Bombeiros, Cruz Vermelha e de 

serviços essenciais do concelho pela sua dedicação ao longo da pandemia por Covid-19 

(Proposto pela 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 o referido Voto de Louvor. ----------------------------- 

 

Voto de Louvor ao Redondense Miguel Falé pelo seu desempenho no Sporting Clube de 

Braga (Proposto pela 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 o referido Voto de Louvor. ----------------------------- 

 

Voto de Louvor à D. Maria Felismina Gonçalves pelo seu legado patrimonial - meias da 

Serra D'Ossa (Proposto pela 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 o referido Voto de Louvor. ----------------------------- 

 

Moção de Recomendação - Incentivo à continuidade do trabalho das meias da Serra 

D'Ossa D.ª Militina Tereso (Proposto pela 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 Moção de Recomendação. ---------------- 
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Moção de Recomendação - Mitigação dos efeitos previsíveis do período de seca - 

Proatividade na Gestão de Água da barragem da Vigia e sub-bloco de rega de Montoito 

(Proposto pela 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 Moção de Recomendação. ---------------- 

 

Proposta de atribuição de patrono ao Centro Cultural de Redondo com a consequente 

alteração da sua denominação (Proposto pela Mesa da Assembleia Municipal) 

 

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

por maioria e em minuta, chumbar a Proposta de Recomendação de atribuição de 

patrono ao Centro Cultural de Redondo com a consequente alteração da sua 

denominação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Transferência das competências, planeamento intermunicipal da rede de transportes 

escolares e oferta educativa de nível supramunicipal, para o órgão intermunicipal 

(CIMAC). 

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

por unanimidade e em minuta, aprovar o referido ponto. ----------------------------------------- 

Orçamento Participativo 

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

por maioria e em minuta, aprovar o referido ponto. ------------------------------------------------- 

Regulamento do Loteamento Municipal da Quinta da Faia 

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

por maioria e em minuta, aprovar o referido ponto. ------------------------------------------------- 

Proposta de Alterações ao Regulamento de Taxas e Licenças 
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---- Presente e explicado o referido ponto, a Assembleia Municipal de Redondo deliberou 

por unanimidade e em minuta, aprovar o referido ponto. ----------------------------------------- 

Prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias locais no 

domínio da Ação Social 

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

por unanimidade e em minuta, aprovar o referido ponto. ----------------------------------------- 

 

 

Redondo, aos 03 dias do mês de março de 2022 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
José Luís Nunes Marques Mónica 
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