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Sessão ordinária de 20 de abril de 2022 

ATA Nº 2 

----- Aos vinte dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e dois, no salão da 

Assembleia Municipal de Redondo, em Redondo, teve lugar uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, sob a presidência do Senhor José Luís Nunes Marques Mónica, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, sendo esta composta ainda pela Senhora 

Ana Carla Galito Vieira de Carvalho e pelo Senhor Luís Pedro Falé Piteira em substituição 

do Senhor Pedro Miguel Nunes Panaça. --------------------------------------------------------------- 

----- Eram vinte horas e trinta minutos, quando o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal de Redondo, José Luís Nunes Marques Mónica, deu início aos 

trabalhos da sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois de efetuada a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: 

José Luís Nunes Marques Mónica (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); 

João António Parreira Canha (MICRE); Catarina Maria Aleixo Tendeiro (Uma Nova 

Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP), em substituição de Ana Mafalda de Sousa 

Molefas Coelho da Gama (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Diogo 

Miguel Perdigão Amélio (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Domingos 

Alberto Saraiva Boavida (MICRE); Nuno Miguel Cochicho Rosa Grilo Festas (MVR); 

Manuel Guerreiro Martins (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Ana Carla 

Galito Vieira de Carvalho (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Ana 

Carolina Isabel Murteira (MICRE); Luís Pedro Falé Piteira (Uma Nova Atitude - Coligação 

PPD/PSD - CDS-PP); Luís Filipe Carrasco Mendes Pereira (CDU); Ana Mafalda Martins 

Gonçalves Pedro Rebocho (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Elisabete 

Piedade Falé Rainho (MICRE); Maria Eduarda do Amaral Sequeira Tavares Rumiz (MVR); 
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José Carlos Ramalhinho Cidade (Presidente da Junta de Freguesia de Redondo) e 

Henrique Duarte Caeiro Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de Montoito). 

----- Do Executivo Municipal estiveram presentes o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, David Manuel Fialho Galego e os (a) Senhores (a) Vereadores (a) Maria Inácia 

Pulido Cachopas, Pedro Rui Palmeiro Roma, Carla Cristina Ferreira Figueiras e David 

Manuel Palma Grave. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Declarada aberta a sessão, com a seguinte Ordem do Dia: ------------------------------ 

 

1. Informações 

2. Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

3. Informação sobre a situação financeira do Município 

4. Informação de compromissos plurianuais assumidos 

5. Assembleia Municipal descentralizada 

6. Orçamento Participativo do Município de Redondo 2023 – Designação do 

representante de cada força politica a integrar a comissão de análise 

técnica 

 

7. Transferência das competências na organização dos recursos e 

planeamento das respostas e equipamentos sociais ao nivel 

supraconcelhio; elaboração de cartas sociais supramunicipais, para o 

órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 32.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

8.  

9. Transferência das competências na definição da rede de unidades de 

cuidados de saúde primária e unidades de cuidados continuados de 

âmbito intermunicipal; emissão de pareceres sobre acordos de cuidados 

de saúde primários e de cuidados continuados; designação de um 

representante nos órgãos de gestão das unidades locais de saúde; 
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presidir ao conselho consultivo das unidades locais de saúde do setor 

público administrativo ou entidades públicas empresariais, para o órgão 

intermunicipal – CIMAC (art.º 33.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

 

 

10. Transferência das competências na definição da rede de quartéis de 

bombeiros voluntários e na elaboração de programas de apoios às 

corporações, para o órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 34.º da lei 

50/2018 de 16 de agosto) 

 

11. Transferência das competências na elaboração de propostas para a 

definição da rede de julgados de paz, participação em ações ou projetos 

de reinserção social de jovens e adultos, violência doméstica, rede dos 

julgados de paz e apoio às vitimas de crimes, para o órgão intermunicipal 

– CIMAC (art.º 35.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

 

12. Transferência das competências na promoção turística interna sub-

regional, em articulação com as entidades regionais de turismo, para o 

órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 36.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

13. Mapa de Pessoal e Organograma 

14. Apreciação do Inventário de todos os Bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respetiva avaliação 

15. Apreciação, Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão e documentos 

de Prestação de Contas do exercício de 2021 

16. Alteração Modificativa ao Orçamento 2022 
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Período antes da ordem do dia 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, começou por cumprimentar todos os eleitos da Assembleia Municipal, do 

MICRE, PS, CDU, MVR e da Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova Atitude, o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Montoito, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Redondo, o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores, e 

todos os presentes na sessão. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Apreciação e votação da ata 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, pôs à apreciação dos membros presentes a ata nº 1/2022, da sessão ordinária 

de 28 de fevereiro de 2022. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo propostas de alteração, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal informou que, nos termos do disposto no nº 3, do artigo 34º do Decreto-Lei 

nº 4/2015 (CPA), de 07 de janeiro, na sua redação atualmente em vigor, não participam 

na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes na reunião a que 

ela respeita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ata foi aprovada por unanimidade e em minuta. -------------------------------------------- 

 

Intervenções no período Antes da Ordem do Dia 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Ana Carla Carvalho (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma 

Nova Atitude). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A eleita Ana Carla Carvalho cumprimentou os presentes e perguntou se era verdade 

que a Câmara não tinha aprovado a fixação de um supermercado em Redondo. ----------- 
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----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Domingos Boavida (MICRE). ------------------------------------ 

----- O eleito Domingos Boavida cumprimentou os presentes, e disse que tinha visto 

uma publicação do Município sobre as doações do IRS, e que só estavam três 

instituições e que concordava com as mesmas, mas que também seria correto colocar 

os Bombeiros, a Cruz Vermelha. -------------------------------------------------------------------------

---- Na continuação da palavra, disse que em relação ao boletim municipal e na sua 

opinião que era um documento diferente e com qualidade, mas que o conteúdo estava 

muito fraco, em que se ocuparam folhas do boletim municipal com atividades que não 

são do município e com atividades que já tinham passado. --------------------------------------  

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Ana Mafalda Rebocho (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma 

Nova Atitude) para intervir. -------------------------------------------------------------------------------

----- A eleita Ana Mafalda Rebocho, cumprimentou os presentes e perguntou quais os 

motivos da piscina coberta estar encerrada e se haverá alguma previsão para a sua 

reabertura. Perguntou também para quando a construção do novo canil. ------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Luís Pereira (CDU) para intervir. ------------------------------- 

----- O eleito Luís Pereira, cumprimentou os presentes e pergunto se o problema dos 

abusos que se verificam na utilização indevida das viaturas municipais se já estava 

corrigido. Disse que a Câmara tinha utilizado um produto biológico para matar as ervas, 

e que conforme a informação prestada do vereador da CDU em reunião de Câmara não 

tinha sido solicitado nenhum parecer da DGAV, e que também já tinha sido reconhecido 

que o produto não tinha dado o resultado esperado, e quis deixar um alerta para que 

não se ande a fazer experiências com dinheiros públicos. ----------------------------------------

----- Por último e em relação às transmissões das sessões da Assembleia, disse que o 

PSD que agora estava no poder e que ainda não há transmissões das Assembleias e 
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perguntou se houve mudanças de opinião quanto às transmissões. Disse que havia um 

orçamento de equipamentos enviados pelo anterior Presidente da Câmara e que a 

eleita Ana Mafalda Gama na altura tinha apresentado alternativas na tentativa de 

agilizar o processo da transmissão. ---------------------------------------------------------------------  

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha (MICRE) para intervir. -----------------------------

----- O eleito João Canha cumprimentou os presentes e começou por perguntar se a 

Assembleia Municipal não iria ter um momento para assinalar o 25 de abril. Perguntou 

quais a celebrações que estavam previstas para o concelho e se os eleitos iriam ser 

convidados ou não, e que tinha estranhado não ter havido qualquer referência ao 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao membro substituto Luís Piteira (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – 

Uma Nova Atitude) para intervir. ------------------------------------------------------------------------

----- O membro Luís Piteira fez uma intervenção que ora se transcreve.  

UMA NOVA ATITUDE 

48 ANOS DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS – 25 ABRIL 1974 

 

“Assinalam-se, no próximo dia 25, os 48 anos da Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 

1974, que instaurou a democracia no nosso país colocando termo a um regime 

totalitarista, ditatorial e opressor como testemunharam muitos dos nossos pais, avós e 

demais familiares. 

A UMA NOVA ATITUDE recorda a esta Assembleia que o 25 de abril não foi uma 

revolução apenas dos partidos de esquerda: o 25 de abril de 1974 foi e continua a ser a 

“festa” da DEMOCRACIA PARA TODOS OS PORTUGUESES.  
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Recordamos palavras de Francisco Sá Carneiro quando a este se referia: “O 25 de abril 

foi, PARA TODOS NÓS, O FIM DA DITADURA. Os heróicos militares que prepararam e 

executaram a revolta realizaram um acto de libertação de si mesmos, mas consigo 

mesmos QUISERAM LIBERTAR PORTUGAL INTEIRO.” 

Mas aquela a que chamamos Revolução dos Cravos não esteve totalmente isenta de 

sangue, também por ele foi manchada: sem falar nas mortes ocorridas durante o 

chamado PREC (Processo Revolucionário em Curso com particular ênfase entre o 28 de 

setembro de 1974 e o 25 de novembro de 1975), o dia 25 de Abril é marcado pela morte 

– que se saiba – de cinco pessoas, cidadãos comuns. 

Homenagear essas pessoas assim como todos os que lutaram pela democracia e pela sua 

conservação até hoje é um dever de todos nós. E a melhor homenagem será certamente 

procurar sempre perpetuar os valores de abril junto dos mais novos para que jamais seja 

esquecida a importância da LIBERDADE em todas as aceções da palavra.”  

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Nuno Festas (MVR). -----------------------------------------------

------ O eleito Nuno Festas cumprimentou os presentes, perguntou se a Câmara já tinha 

pensado no Regulamento Municipal do Fundo Social. ---------------------------------------------

----- Na continuação, perguntou qual a estratégia que a Câmara Municipal tem em 

relação à expansão urbanística da Vila de Redondo, e se a Câmara tinha em vista alguns 

terrenos e quais. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Disse que recentemente se tinha iniciado a requalificação da Rua dos Curtidos, que 

a mesma tinha uma forma peculiar na sua construção, com uma regueira ao meio e sem 

passeios, que era referência histórica, perguntou se o projeto comtempla a forma 

original da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Disse que era importante a transmissão da Assembleia Municipal tendo em conta a 

deslocalização da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------
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----- Perguntou porque é que a Câmara começou a solicitar o certificado acústico das 

habitações, que a lei é também para todos os municípios e que em grande parte deles 

não exigem o mesmo. Disse se poderia a Câmara deliberar em reunião para isentar a 

presentação do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Montoito 

Henrique Pereira (MICRE). -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta de Montoito Henrique Pereira perguntou se seria 

aplicada química nas ervas em Montoito. -------------------------------------------------------------

----- Perguntou se houve reunião por causa do apoio ao tunning. ------------------------------

----- Em relação à Praça Dinis Fernandes Miranda, se a Câmara irá fazer o projeto ou 

outro para remodelação do espaço público, e se não, para quando a poda das árvores. -

------ Agradeceu o apoio dado a uma festa, e disse que se tinha deparado com as bicas 

de água, perguntou se iriam ser reparadas. ----------------------------------------------------------

------ Disse que tinha tido conhecimento de problemas no estaleiro de Montoito, 

perguntou o que é que se tinha passado. ------------------------------------------------------------- 

----- Na continuação, perguntou para quando a ligação do esgoto que foi solicitado pela 

Junta de Freguesia de Montoito. ------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha (MICRE). ----------------------------------------------

----- O eleito João Canha disse que o texto apresentado pela Uma Nova Atitude lhe tinha 

parecido que a única homenagem foi às pessoas que foram mortas durante o período 

até 25 de novembro, e achou estranho no contexto do 25 de abril sejam essas mortes 

que estejam a ser recordadas. ---------------------------------------------------------------------------  

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. -----------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara David Galego, cumprimentou os presentes e 
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respondendo à eleita Ana Carla Carvalho disse que a Câmara não tinha sido contactada 

por nenhuma empresa, mas que estava em contacto com um chefe de expansão de 

uma cadeia de supermercados. Disse que a Câmara tem uma postura de liberdade de 

investimento. Na continuação disse que a Câmara tinha sido contactada por uma 

Agroindústria no sentido de poder instalar em zona industrial, mas que a mesma 

necessitava de um terreno com dez mil metros quadrados, que ainda se contactou dois 

terrenos em Montoito, mas que o proprietário não estava em condições de vender. -----   

----- Disse que a zona industrial estava parada pela revisão do PDM. --------------------------  

----- Respondendo ao eleito Domingos Boavida, disse que pela lista que a Câmara tem 

das entidades que podem ter o beneficio, só constam as três que a Câmara publicitou. – 

----- Disse que em relação ao boletim municipal tinha opinião diferente. ---------------------

----- Respondendo à eleita Ana Mafalda Rebocho, disse que gostaria de ter a piscina 

coberta já aberta e que as obras já tinham arrancado. Disse que haveriam uma série 

ainda de coisas a terminar, mas que deverá abrir com alguma dignidade para as 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à construção do novo canil, o projeto estava a ser executado pelo 

gabinete técnico. Disse que houve necessidade de se fazer o projeto do “cowork” em 

Montoito, que se estava também a fazer um levantamento da necessidade da melhoria 

das acessibilidades, e que pelo facto de se estar com tantos projetos, o do canil ainda 

não se finalizou para se poder candidatar. ------------------------------------------------------------ 

 ------ Respondendo ao eleito Luís Pereira em relação à utilização indevida de viaturas, 

disse que lhe tinha chegado nota de que havia essa utilização indevida e que não são 

corretas, foram informadas e espera que não se volte a repetir. --------------------------------

------ Em relação a aplicação de um produto biológico para queimar ervas, disse que 

fundamentalmente era para queimar ervas e que teve algum efeito, não o esperado, 

mas que teve algum resultado. Disse que não estava satisfeito com o resultado, que não 

estava satisfeito com as ervas, mas que tinha a noção que a Câmara tem que estar legal 
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e cumprir legalidade. Disse que tinha estado um técnico do Ministério da Agricultura no 

estaleiro e que se estava a terminar a construção do “bunker” dos agroquímicos. ---------

----- Disse que também não havia um técnico responsável e sem o mesmo não se podia 

fazer a aplicação dos produtos. --------------------------------------------------------------------------

----- Respondendo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Montoito Henrique 

Pereira, disse que já havia um orçamento e que será rápido a aplicação na freguesia de 

Montoito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação às transmissões da Assembleias disse que também era uma vontade 

começar as transmissões, que tinham sido pedidos orçamentos e deveriam estar a 

chegar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Respondendo ao eleito João Canha e em relação ao 25 de abril, disse que não iria 

ser uma sessão solene. Disse que nos 50 anos dever-se-ia então fazer-se uma sessão 

educativa e solene do 25 de abril. Disse que nesse dia irá ter-se o hastear da bandeira e 

a sessão tradicional e os convites chegarão a todos os eleitos. ----------------------------------

----- Respondendo ao eleito Nuno Festas (MVR) e ao Regulamento do Fundo Social, 

disse que ainda não se avançou e que se tiverem ideias que as fizessem chegar. -----------

----- Em relação à expansão urbanística, e em relação aos lotes para habitação e em 

sede de revisão da PDM, disse que a reunião que houve com os parceiros que iriam dar 

os pareceres, e que para não haver especulação imobiliária, terrenos que não tem 

construção ou onde não haja projetos não serão para ficarem em zonas urbanas. Disse 

que tinha solicitado preço entre o terreno do poço velho e o museu do barro, e que se 

está a avaliar quantos lotes poderão ser efetuados e apresentar-se uma 

contraproposta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Disse que tem sido difícil encontrar terrenos, mas que poderá haver mais dois que 

serão interessantes. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Disse que havia um loteamento privado que terá interesse em avançar e que haveria 

dois terrenos, mas que os proprietários solicitam muito por eles. ------------------------------
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----- Em relação à rua dos curtidos, disse que o projeto previa manter o original, que era 

uma rua icónica. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação aos documentos para licenciar projetos, disse que era o que estava na 

lei e não havia da parte da Câmara dificultar alguma coisa. Disse se outras Câmaras o 

fazem será porque é legal, e se se suportar por pareceres técnicos e jurídicos para 

garantir que de facto é legal. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Respondendo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia Henrique Pereira 

(MICRE) e em relação ao TUNNING, disse que o apoio da Câmara será dirigido às 

Associações. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à Praça Dinis Miranda, disse que havia um novo desenho, mas que a 

configuração seria igual. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação às bicas de água, disse que iriam ser todas repostas. ------------------------- 

----- Em relação se houve alguma zanga no estaleiro, disse que não sabia. ------------------- 

----- Em relação ao ramal de esgoto, disse que os canalizadores têm feito um bom 

trabalho, mas que a lista de tarefas era muito grande, mas que rapidamente será 

resolvido.  

 

 

Informações 

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

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

 

Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha (MICRE). ----------------------------------------------

---- O eleito João Canha disse que no ponto cinco do relatório falava-se das piscinas 

municipais, e que na anterior informação as piscinas abriam em março e que agora 
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seriam em setembro, e perguntou porque é que os serviços municipais não estavam 

envolvidos nessa execução. Disse que já tinha acontecido com os depósitos de água, 

com a contratação de uma empresa externa, que na limpeza tinha havido um deposito 

mais de meio a ser despejado em pleno período de seca. Disse que os próprios 

trabalhadores do município têm sido fiscais dos trabalhadores das empresas 

contratadas e que afeta a sua autoestima, que os próprios teriam capacidade para o 

fazerem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação da palavra, disse que no ponto 13º da alínea C), fala em diversas 

reparações em habitações particulares provocadas pelas reparações das ruas da Vila. ---

----- Perguntou se essas reparações não fariam parte do caderno de encargos. -------------

---- Perguntou se o gabinete de informação e comunicação e o gabinete de 

comunicação e design se eram o mesmo ou diferentes. ------------------------------------------

----- Disse também que o gabinete de eventos não constava no organograma. -------------

----- Deixou um alerta para a limpeza de ervas do parque de feiras e exposições em 

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

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Domingos Boavida (MICRE). ------------------------------------

----- O eleito Domingos Boavida (MICRE) disse que a atividade da biblioteca itinerante 

estava repetida e que a referencia à colocação de calçadas também estava repetida. ----

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Ana Murteira (MICRE). --------------------------------------------- 

----- Disse que em relação à cultura e ação social que nestes pontos cerca de noventa 

por cento se traduziam em atendimentos. -----------------------------------------------------------

----- Em relação às empreitadas em curso aparecia o projeto “cowork” em Montoito, e 

perguntou onde era. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à enoteca e museus perguntou porque aparecem só três atividades. ----

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 
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Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. -----------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara respondendo ao eleito João Canha, disse que por 

muito bons funcionários que os canalizadores sejam, havia uma lista de serviço para se 

fazer e por isso ter que se recorrer a empresas externas. Disse que se colocar a equipas 

a fazer estes serviços, haverá outros que ficarão em atraso. -------------------------------------

----- Em relação às habitações particulares teve a ver com a empresa que faliu e que a 

Câmara teve que assegurar essas reparações. -------------------------------------------------------

----- Disse que em relação aos gabinetes havia de facto alguma confusão, que se tinha 

começado a utilizar uma terminologia interna e que os mesmos foram efetuados antes 

do organograma definitivo. -------------------------------------------------------------------------------

----- Disse que o parque de feira necessitava de ser limpo e o parque das caravanas. -----

----- Respondendo ao eleito Domingos Boavida, disse qua havia uma contratação de 

serviços e que os colaboradores da Câmara também ia colocando calçada quando havia 

necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação ao gabinete de ação social serem maioritariamente só atendimentos, 

disse que também haviam muitos apoios e que esses mesmo atendimentos geram 

esses apoios. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à cultura disse que era uma área muito vasta, que tinha arrancado com 

uma série de eventos e que se iria normalizar com eventos todos os fins de semana. ----

----- Disse que havia um trabalho forte da cultura. --------------------------------------------------

----- Em relação ao projeto “cowork” que foi candidatado pela CIMAC, e que tinha sido 

feito um contrato de comodato para a cedência do espaço da antiga Junta de Freguesia 

para a candidatura ao espaço “cowork” e era esperar que viesse a candidatura do PRR. -

----- Em relação à Enoteca, disse que tinha tido algumas iniciativas e que se tinha feito 

diferente na última noite de fados. ---------------------------------------------------------------------

----- Em relação aos museus, disse que ainda não tinham a dinâmicas que queriam 
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implementar e que era uma área que estava em restruturação, e que esperava que a 

Casa/Museu Carmelo Aires estivesse pronta em breve. -------------------------------------------  

 

Informação sobre a situação financeira do Município 

 

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

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

Informação de compromissos plurianuais assumidos 

 

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

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

 

Assembleia Municipal descentralizada 

 

---- Presente e explicado o referido ponto, foi proposto pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Redondo, José Luís Nunes Marques Mónica realizar-se a 

próxima sessão na localidade de Falcoeiras, Freguesia de Montoito. -------------------------- 

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

aprovar a próxima sessão de Assembleia Municipal a realizar-se em data a definir na 

localidade de Falcoeiras, Freguesia de Montoito. --------------------------------------------------- 

Declaração de Voto (MICRE) 

“Dizer que saudamos naturalmente esta descentralização das Assembleias e desejamos 

que seja um processo de efetiva aproximação das populações. Não bastará apenas a 

reunião em si mesma, mas que haja uma divulgação entre a população, ou que haja 

mesmo o provocar de um número de visita às populações para auscultação das 

mesmas, de forma mais informal que não estejam depois sujeitas a regimento e a 
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pedidos de intervenção, porque todas as formas de apresentação e muito 

provavelmente esta aproximação poderia acontecer também já como forma, por 

exemplo das crianças de cada terra. 

Luis Pereira (CDU) 

“A CDU tinha também a intenção de propor as Falcoeiras.” 

 

Orçamento Participativo do Município de Redondo 2023 – Designação do representante 

de cada força politica a integrar a comissão de análise técnica 

 

---- Presente e explicado o referido ponto, foram designados os seguintes 

representantes de cada força politica para integrarem a comissão de análise técnica do 

Orçamento Participativo do Município de Redondo 2023. ---------------------------------------- 

---- Da força política MICRE foram designados como membro efetivo Ana Carolina Isabel 

Murteira e membro suplente Domingos Alberto Saraiva Boavida. ------------------------------

------ Da força politica CDU foram designados como membro efetivo Luís Filipe Carrasco 

Mendes Pereira e membro suplente Mariana Rosa Gomes Chilra. ------------------------------

----- Da força politica MVR foram designados como membro efetivo Nuno Miguel 

Cochicho Rosa Grilo Festas e membro suplente Maria Eduarda do Amaral Sequeira 

Tavares Rumiz. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Da força politica PPD/PSD – CDS/PP Uma Nova Atitude, foram designados como 

membro efetivo José Luís Nunes Marques Mónica e membro suplente Manuel 

Guerreiro Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Transferência das competências na organização dos recursos e planeamento das 

respostas e equipamentos sociais ao nivel supraconcelhio; elaboração de cartas sociais 

supramunicipais, para o órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 32.º da lei 50/2018 de 16 de 

agosto) 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovar a Transferência das competências na organização dos recursos e planeamento 

das respostas e equipamentos sociais ao nivel supraconcelhio; elaboração de cartas 

sociais supramunicipais, para o órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 32.º da lei 50/2018 

de 16 de agosto). 

 

 

Transferência das competências na definição da rede de unidades de cuidados de saúde 

primária e unidades de cuidados continuados de âmbito intermunicipal; emissão de 

pareceres sobre acordos de cuidados de saúde primários e de cuidados continuados; 

designação de um representante nos órgãos de gestão das unidades locais de saúde; 

presidir ao conselho consultivo das unidades locais de saúde do setor público 

administrativo ou entidades públicas empresariais, para o órgão intermunicipal – CIMAC 

(art.º 33.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovar a Transferência das competências na definição da rede de unidades de 

cuidados de saúde primária e unidades de cuidados continuados de âmbito 

intermunicipal; emissão de pareceres sobre acordos de cuidados de saúde primários e 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 17 de 27 

Ata n.º 2 - reunião de 20 de abril de 2022 

de cuidados continuados; designação de um representante nos órgãos de gestão das 

unidades locais de saúde; presidir ao conselho consultivo das unidades locais de saúde 

do setor público administrativo ou entidades públicas empresariais, para o órgão 

intermunicipal – CIMAC (art.º 33.º da lei 50/2018 de 16 de agosto). 

 

 

 

Transferência das competências na definição da rede de quartéis de bombeiros 

voluntários e na elaboração de programas de apoios às corporações, para o órgão 

intermunicipal – CIMAC (art.º 34.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovar a Transferência das competências na definição da rede de quartéis de 

bombeiros voluntários e na elaboração de programas de apoios às corporações, para o 

órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 34.º da lei 50/2018 de 16 de agosto). 

 

 

Transferência das competências na elaboração de propostas para a definição da rede de 

julgados de paz, participação em ações ou projetos de reinserção social de jovens e 

adultos, violência doméstica, rede dos julgados de paz e apoio às vitimas de crimes, para 

o órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 35.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovar a Transferência das competências na elaboração de propostas para a definição 

da rede de julgados de paz, participação em ações ou projetos de reinserção social de 
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jovens e adultos, violência doméstica, rede dos julgados de paz e apoio às vitimas de 

crimes, para o órgão intermunicipal – CIMAC (art.º 35.º da lei 50/2018 de 16 de agosto). 

 

 

Transferência das competências na promoção turística interna sub-regional, em 

articulação com as entidades regionais de turismo, para o órgão intermunicipal – CIMAC 

(art.º 36.º da lei 50/2018 de 16 de agosto) 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovar a Transferência das competências na promoção turística interna sub-regional, 

em articulação com as entidades regionais de turismo, para o órgão intermunicipal – 

CIMAC (art.º 36.º da lei 50/2018 de 16 de agosto). ------------------------------------------------- 

 

Mapa de Pessoal e Organograma 

 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara David Galego, para explicação do referido ponto. -----------

---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego, disse que este mapa tinha uma 

alteração significativa da entrada das equipas que vem da Educação e da Saúde. Disse 

que eram 34 funcionários da educação e 4 da saúde e que era necessário fazer esse 

ajustamento. Disse que havia dois gabinetes novos criados. Disse que no ano de 2020 

tinha havido seis saídas, sete saídas em 2021 e em 2022 já se tinham aposentado 

quatro pessoas e que estavam mais oito pedidos. Disse que nalguns casos específicos 

eram situações importantes de resolver, e necessários de resolução. ------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 19 de 27 

Ata n.º 2 - reunião de 20 de abril de 2022 

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

aprovar o mapa de pessoal e organograma. ---------------------------------------------------------- 

 

Declarações de Voto 

 

João Canha (MICRE) 

“Acompanhamos como o nosso voto na AMR o voto da vereadora eleita pelo MICRE na 

Câmara Municipal. 

Mas, esta é uma posição de respeito pela democraticidade dos resultados eleitorais que 

vos elegeram. 

Não é, seguramente, a nossa concepção de organização interna, mas sim o 

prolongamento de um período de “benefício da dúvida” no qual respeita à elaboração 

dos instrumentos e mecanismos organizativos internos. Período designado, 

habitualmente como “Estado de Graça” que, vos está a terminar pelo que nos é dado a 

ouvir todos os dias entre os munícipes.” 

Os eleitos do MICRE 

 

Luis Pereira (CDU) 

Mapa de Pessoal e Organograma 

 

“A CDU vota favoravelmente ao Mapa de pessoal e organograma por considerar que, 

em primeiro lugar, existia a obrigatoriedade de integrar os trabalhadores que ao abrigo 

das transferências de competências são transferidos da educação e saúde para a 

câmara, processo este que já deveria ter sido salvaguardado em março como muitas 

outras câmaras fizeram. Faltou planeamento e rigor à maioria PSD/CDS – Uma Nova 

Atitude. E em segundo lugar porque se criam mais vagas, ainda que duplicadas por 
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causa do tipo de contrato, para que se possa abrir concurso de pessoal e colmatar 

algumas lacunas em alguns serviços, lacunas essas que já poderiam estar reduzidas se a 

maioria PSD/CDS – Uma Nova Atitude não tivesse deixado cair o concurso que esteve 

aberto, obrigando trabalhadores que tinham concorrido a esse concurso a manterem-se 

em situação precária com contratos a recibos verdes, mas foram as opções de classe da 

maioria PSD/CDS – Uma Nova Atitude na Câmara Municipal. 

No que diz respeito ao organograma, consideramos que há algumas confusões e que só 

o tempo demonstrará se dão resultado, como por exemplo o gabinete de programação 

estratégica que é competência do Presidente, sendo que as suas funções e técnicos são 

da área da cultura. Cultura que tem uma divisão própria e um Vereador com esse 

Pelouro, a CDU teme que nem os próprios trabalhadores da área da cultura saibam a 

quem é que se hão de dirigir. Mas o tempo confirmará se os receios da CDU serão ou 

não legítimos.” 

Redondo, 20 de abril de 2022 

 

Apreciação do Inventário de todos os Bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 

avaliação 

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

todos os Bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação. ----------------------  

 

 

Apreciação, Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão e documentos de Prestação 

de Contas do exercício de 2021 

 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara David Galego, para explicação do referido ponto. -----------
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---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego, disse que fundamentalmente era um 

documento que refletia aquilo que tinha sido a execução financeira, económica e 

patrimonial do Município. ---------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade aprovar o Relatório 

de Gestão e documentos de Prestação de Contas do exercício de 2021. --------------------- 

 

Declaração de Voto 

 

Luis Pereira (CDU) 

 

Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Exercício de 2021  

 

“A CDU vota favoravelmente ao relatório de gestão 2021, em primeiro lugar por 

considera que este é um documento técnico. Em termos políticos, nove meses e meio 

são da responsabilidade do MICRE e apenas dois meses e meio são da responsabilidade 

da nova maioria PSD/CDS – Uma Nova Atitude.  

Queremos, aqui, hoje, é lamentar e repudiar a forma desastrosa com que este 

documento foi apresentado em reunião de câmara do passado dia 13 de abril, onde a 

maioria PSD/CDS – Uma Nova Atitude, fazendo pior do que aquilo que criticava no 

anterior mandato, apresentou este documento e anexos, com cerca de 300 páginas, 

com menos de 24 horas de antecedência aos restantes Vereadores, e para analisarem 

em conjunto com outros documentos que foram presentes a reunião. É bom recordar as 

palavras do ex-Vereador David Galego, agora Presidente, em 16 de abril de 2018, passo 

a citar: 
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na Ata 8 de 2018 do dia 16 de abril de 2022: 

 

1 – “Os vereadores regime de não permanência não têm as mesmas condições de 

trabalho nem a capacidade de intervir nas decisões de gestão da Autarquia, pelo que só 

um trabalho concertado entre todos os eleitos poderá configurar uma participação 

equilibrada na afetação dos recursos financeiros do município, o que ainda não se 

verifica ao nível dos responsáveis dos responsáveis pela gestão política da Câmara 

Municipal.” 

2 – Disse ainda: “Diga-se também que os vereadores não têm acesso regular aos 

serviços, dependendo da boa vontade do Presidente da Câmara para tal. A situação é 

caricata num órgão que a Constituição define como colegial.” 

3 – Mas também disse na mesma declaração: “É, portanto, desajustado da realidade 

pedir aos vereadores regime de não permanência o mesmo que se pede aos vereadores 

que têm funções verdadeiramente executivas.” 

Fim de citação. 

Para terminar, a maioria PSD/CDS –Uma Nova Atitude, sem alternativa que lhe 

garantisse a aprovação do relatório de gestão, foi então necessário que o Senhor 

Presidente convocasse uma reunião de câmara extraordinária na segunda-feira 

passada, feriado municipal, para que hoje pudéssemos estar aqui a discutir este 

documento. 

Como já tinha dito ao PSD/CDS–Uma Nova Atitude no decorrer do anterior mandato: 

“Bem prega Frei Tomás…” o resto já devem saber…” 
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Redondo, 20 de abril de 2022  

 

Alteração Modificativa ao Orçamento 2022 

 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara David Galego, para explicação do referido ponto. -----------

---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego, disse que este documento não tinha 

só o saldo de gerência que transitou do último exercício, como tinha o valor adicional 

que vinha por via da previsão do orçamento de Estado para a componente da Educação 

e da Saúde, dos combustíveis, da eletricidade, viaturas novas e equipamento de 

trabalho para os colaboradores. -------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade aprovar a alteração 

modificativa ao Orçamento 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Declaração de Voto 

 

Luís Pereira (CDU) 

 

Alteração Modificativa ao Orçamento 2022 

 

“A CDU vota favoravelmente porque entende que, apesar de não ter sido consultada 

para a discussão deste documento, há mecanismos que nos permitem, ao longo do ano, 

alterar e reforçar rubricas que se vejam como necessárias de reforçar, basta para tal 

haver vontade política do Presidente e da maioria PSD/CDS–Uma Nova Atitude. 
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Mas vamos falar numa questão de princípios políticos, democráticos e até de 

consideração pelo adversário, que a maioria PSD/CDS–Uma Nova Atitude meteu na 

gaveta ao fim de apenas 6 meses de mandato. Queremos acreditar que não os tenham 

fechado à chave e que ainda possam recuperar esses princípios fundamentais para o 

bom relacionamento democrático entre as diferentes forças políticas que querem o 

melhor para o nosso concelho. 

Como referido por nós na declaração de voto anterior, o ex-vereador David Galego, 

agora Presidente, dizia em 16/04/2018, a propósito da revisão orçamental daquele ano, 

conforme consta na Ata 8 de 2018: 

Passo a citar: 

 

“No entanto da parte do Presidente da Câmara não houve uma postura de abertura 

para que se discutisse a melhor reafetação do saldo de gerência anterior…” 

Fim de citação 

 

Pois bem, agora, o atual Presidente, só não fez igual, não consultando a CDU, como fez 

ainda pior que anteriormente, entregou este documento com menos de 24 horas de 

antecedência aos Vereadores da oposição, corrigindo esse facto com a sessão 

extraordinária, que convocou, para a passada segunda-feira, como sugerido pelo 

Vereador da CDU. 

Mas ao não consultar a CDU faltou à consideração a esta força política que cumpre os 

compromissos que assume e como sendo a única força política que votou a favor do 
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orçamento para 2022, tanto na câmara como na Assembleia, deviam-nos essa 

consideração.  

Mas as atitudes ficam para quem as pratica e por vezes o excesso de arrogância é 

bastante prejudicial na gestão da causa pública. 

Mas o pior de tudo foi aproveitarem esta revisão orçamental, para se integrar o saldo de 

gerência de 2021, que aqui estamos a discutir, para integrarem, também, as verbas 

provenientes da competência da educação, para se pagarem os salários daqueles 

trabalhadores, entre outras despesas. Situação que deveria ter sido salvaguardada em 

março com a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, como 

fizeram a grande maioria das câmaras. 

Não só revelaram uma grande irresponsabilidade como uma total ausência de 

planeamento. 

Mas não pense o Senhor Presidente que é o único responsável. Partilham dessa 

responsabilidade os Vereadores do PSD/CDS–Uma Nova Atitude, mas também o Senhor 

Presidente da Assembleia que na Câmara Municipal é seu chefe de Gabinete. 

Por isso, se este mês os trabalhadores do Agrupamento de Escolas, que agora foram 

transferidos para o Município, ficassem sem receber o salário de abril, a culpa seria 

única e exclusivamente do PSD/CDS–Uma Nova Atitude.  

O Senhor Presidente ir hoje, à escola com o Vereador do Pelouro, reunir com aqueles 

trabalhadores e transmitir-lhes que poderiam ficar descansados que havia dinheiro para 

pagar os salários, não só é uma grande mentira, porque só agora, depois da aprovado 

este documento, é que essa garantia pode ser dada, como é muito pouco sério e 

honesto, porque se essa garantia esteve colocada em causa, foi por incapacidade da 

maioria PSD/CDS–Uma Nova Atitude.” 
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Período de intervenção do Público 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor António Sousa para intervir. ---------------------------------- 

---- O Senhor António Sousa cumprimentou os presentes e disse que queria lamentar 

terem colocado um miúdo a falar do 25 de abril e em mortes, porque o mesmo não 

sabia o que era o 25 de abril, e que esta coligação foi a que fez mais mortes. ---------------  

---- Disse que tinham acusado o MICRE de fazerem campanha à conta dos Messias, e 

que as obras agora estavam a ser feitas por a empresa salvador, porque terá pago a 

campanha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Na continuação, disse que as árvores no jardim tocam nos automóveis. Que a ervas 

ao pé do quiosque tem uma altura enorme e que a vila de Redondo estava uma 

vergonha. Disse que na rua Manuel da Fonseca existe um parque que era uma vergonha 

de ervas e sujidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

---- Na continuação, perguntou porque é que as casas de banho no cemitério 

continuavam encerradas. ---------------------------------------------------------------------------------

---- Perguntou se os munícipes de Redondo não serão todos iguais, porque disse que o 

filho tinha recebido uma carta para levantar uma gravilha que não estava a prejudicar 

ninguém, disse que tinha andado na vila e que encontrou outras situações semelhantes, 

e pergunta porque é que os outros não receberam também cartas. --------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Rotilo Lopes para intervir. -------------------------------------

----- O Senhor Rotilo Lopes perguntou porque é que o boletim municipal não tinha sido 

distribuído na zona histórica, porque ele mesmo não o recebeu. -------------------------------

----- Na continuação, disse que onde mora está um plátano e que tem problemas de 

alergias e que o mesmo lhe faz mal e gostaria que o mesmo fosse limpo ou podado. ----- 
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----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ----------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara David Galego respondendo ao Senhor António 

Sousa disse que havia três empresas de eletricidade no Redondo a fazerem obras para a 

Câmara e que lhe garantia que nem um cêntimo entrou na campanha da Nova Atitude. 

----- Em relação às casas de banho, disse que as portas tinham buracos e que espera 

arranjar e que se irão abrir assim. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação às ervas disse que os espaços ainda não estavam como queriam. --------- 

----- Respondendo ao Senhor Rotilo Lopes, disse que o boletim foi entregue aos CTT e 

que houve algumas falhas de entrega. ----------------------------------------------------------------- 

----- Em relação ao plátano, disse que precisava realmente também de ser podado. ------ 

ENCERRAMENTO 

----- Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eram 22 horas e 20 minutos, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu 

por encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos. --------------------------------- 

-----E eu, Jorge Manuel Farófia Portel, coordenador técnico, redigi a presente ata, que 

depois de lida e aprovada integralmente na sessão seguinte, será assinada por mim e 

pelo Presidente da Assembleia Municipal de Redondo. ------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal de Redondo, 

 

 

 O Secretário,  
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