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Sessão ordinária de 27 de junho de 2022 

ATA Nº 3 

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

Associação de Moradores das Falcoeiras, em Redondo, teve lugar uma sessão ordinária 

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

Mónica, Presidente da Assembleia Municipal, sendo a restante mesa composta ainda 

pela Senhora Ana Carla Galito Vieira de Carvalho e pelo Senhor Pedro Miguel Nunes 

Panaça.  

----- Eram vinte horas e trinta minutos, quando o Senhor Presidente 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); 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); Mariana Rosa Gomes Chilra (CDU); 

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); Pedro Miguel Nunes Panaça (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); 

António José da Silva Falé (MVR) em substituição de Maria Eduarda do Amaral Sequeira 

Tavares Rumiz (MVR); José Carlos Ramalhinho Cidade (Presidente da Junta de Freguesia 

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

------ Verificou-se a falta injustificada do membro Elisabete Piedade Falé Rainho 

(MICRE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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. Voto de pesar Senhor João Mértola “Mestre Pintassilgo” (Proposto pela 

Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

6. Moção de recomendação - cobertura de telecomunicações na Freguesia 

de Montoito (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – 

CDS - PP) 

7. Proposta Serviços na Área da Certificação Legal de Contas 

8. Regulamento do Loteamento Municipal da Quinta da Faia 

9. Palácio da Justiça – Direito de Superficie 

10. Transferência de Competências Intermunicipal, em conformidade com o 

previsto no Art.º 2º do DL 102/2018 de 29 de novembro 

 

 

Período antes da ordem do dia 
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----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, 

começou por cumprimentar todos os eleitos da Assembleia Municipal, do MICRE, 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 Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, 

pôs à apreciação dos membros presentes a ata nº 2/2022, da sessão ordinária de 20 de 

abril de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não havendo propostas de alteração, o Senhor Presidente 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 Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, 

deu a palavra ao eleito Diogo Amélio (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova Atitude). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O eleito Diogo Amélio cumprimentou os presentes e colocou algumas questões ao 

Senhor Presidente da Câmara David Galego. --------------------------------------------------------- 

---- Perguntou se iriam entrar cantoneiras para efetuarem pinturas na Freguesia de 

Montoito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Perguntou para quando o arranjo junto ao campo de futebol de Montoito com 

alcatrão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Perguntou também para quando o arranjo da via pública junto à Sociedade de 

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

----- Na continuação da palavra, e em relação às ervas, perguntou o que é que estava 

pensado fazer-se, visto que não tinha resultado a aplicação do produto biológico para 

matar as mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalizou, perguntando em relação às limpezas das bermas, para quando a 

conclusão dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- A eleita Ana Carolina Murteira cumprimentou os presentes, e colocou algumas 

questões ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ---------------------------------------- 

----- Perguntou se as pessoas que estão a ser contratadas em regime de prestação de 

serviços para a limpeza urbana, se eram para ficar exclusivamente em Redondo ou 

seriam também afetas ao resto do concelho. -------------------------------------------------------- 

---- Perguntou qual a solução que foi encontrada para o lago do parque Ambiental de 

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

----- Perguntou também se as férias de verão para as crianças, se iriam ser feitas em 

Montoito e como iria ser feita a deslocação. ---------------------------------------------------------

----- Na continuação da palavra, perguntou se iria haver alguma requalificação para o 

Pavilhão Polidesportivo de Montoito durante o ano de 2022. -----------------------------------

----- Em conclusão, perguntou para quando é que estava prevista a requalificação da 

Praça Dinis Miranda, em Montoito. ---------------------------------------------------------------------   

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

deu a palavra ao eleito Luís Filipe Carrasco Mendes Pereira (CDU) para intervir. ----- O 

eleito Luís Filipe Pereira, cumprimentou os presentes e perguntou em relação às 
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propostas que a CDU inclui no orçamento, se já haveria alguma em andamento, e deu 

como exemplo a requalificação do Bairro António Festas e a Regeneração Urbana em 

Santa Susana. Disse que o sentido de voto tinha sido com a inclusão destas propostas e 

que se esperava que o mesmo fosse cumprido. -----------------------------------------------------

----- Disse que a CDU tinha sugerido o pagamento das refeições aos Bombeiros 

Voluntários de Redondo no período dos incêndios, e que só agora o Senhor Presidente 

tinha dado o mesmo como prioritário, e que esperava que não tivesse sido, porque 

fosse uma proposta da CDU, porque quem tinha saído prejudicados, tinham sido os 

Bombeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao cartaz dos tempos livres para os jovens, disse que havia alguma falta de 

informação e que tinham solicitado essa correção. Perguntou se a Câmara já tinha 

pensado fazer alguma coisa. -------------------------------------------------------------------------   

 O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra ao eleito Nuno Festas (MVR) para intervir. ------------------------------ 

----- O eleito Nuno Festas fez uma intervenção que ora se transcreve: ------------------------ 

“Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, caros colegas e público. 

Senhor Presidente, antes de mais não posso deixar manifestar o meu desagrado pelo 

envio tardio da documentação, objeto de deliberação nesta reunião. Sabemos que 

cumpriram os prazos mínimos para a entrega, conforme se diz no artigo 53 da Lei 75 de 

12 de setembro, à exceção do ponto nove da ordem de trabalhos que extrapolou esse 

prazo, não nos dando tempo suficiente para poder analisar todos os documentos, para 

podermos deliberar em consciência. Não podemos só criticar os outros. Assim como 

sempre o fizeram no mandato anterior e continuar a fazer exatamente da mesma forma 

e tardiamente.  

Senhor Presidente, tenho que tocar aqui num ponto com o qual infelizmente me deparei 

no fim de semana passado e tem a ver com o Cemitério Municipal. Falta de equidade 

Senhor Presidente. Com certeza que concorda comigo para que com a última morada de 
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todos os nossos entes queridos, também teremos todos certamente o mesmo. Pois bem, 

o cemitério de Redondo está num estado deplorável. Ervas enormes entre as campas, as 

paredes completamente degradadas, sujas. Fiquei completamente desiludido com 

aquilo que tive o prazer de ver e claro que foi alvo de comentários de quem estava 

presente naquele momento. Não podemos só criticar mais uma vez os outros, dar o 

exemplo e mostrar à população que têm realmente uma nova atitude. Por isso é que 

foram merecedores do seu voto. Há pequenas que os Senhores já poderiam ter feito em 

nove meses à frente destes destinos do nosso concelho, e nada tem feito. Disso não reza 

a história, não basta só fazer festas e selfies, porque o concelho vive mais para além das 

festas e da selfies. Certamente há problemas concretos do dia a dia e outros mais 

estruturais que demoram o seu tempo, mas que de certeza absoluta, esses terão que ser 

inevitáveis e que acontecer um dia.  

Como não podia deixar de manifestar os serviços urbanísticos Senhor Presidente e 

passado nove meses, no nosso entendimento do MVR continuam precisamente iguais. 

Pode levar mais um projeto à reunião de Câmara, menos um projeto à reunião de 

Câmara, mas a forma de atuar é exatamente igual, sem tirar nem pôr. Continuamos 

com o mesmo. Ou vossas excelências se sentem confortáveis com o trabalho que 

prestam à população neste âmbito, ou por falta da capacidade de melhorar estes 

serviços. Bem sei que vamos ter um concurso de mais um arquiteto, mas não deixamos 

de ter essa preocupação. Mais uma vez existe um grande descontentamento nessa área 

Senhor Presidente, e Senhora Vereadora do pelouro, como é óbvio já deve ter sentido 

certamente que há que reconhecer a falta de capacidade de mudar neste momento, e 

isso sente-se todos os dias. Se não é assim no nosso concelho que acompanha o 

desenvolvimento de muitos casos desses, que por acosso existem, mas se tiver 

conhecimento deles, quando vier terá todo o prazer de lhe facultar essa informação, 

para fazer uma análise mais pormenorizada de tudo o que é problemas que enfrenta o 

concelho no seu sentido económico e desenvolvido, no seu sentido de desenvolvimento 
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de alguns investidores que querem aqui fazer e que muitas vezes se sentem 

impossibilitados. No entanto quer que entenda Senhor Presidente que isto são simples 

reparos, nunca destrutivos, mas sim construtivos, pois o MVR tem única e 

exclusivamente o objetivo de contribuir construtivamente para o desenvolvimento do 

nosso concelho. 

O MVR tem conhecimentos que existem projetos para a Serra D’ossa, pois se sente 

muito agradado e no que for oportuno contribuir para dar o apoio, pode contar sempre 

connosco, mas como diz o velho ditado “de boas intenções está o inferno cheio”. Senhor 

Presidente não se esqueça que o Redondo não é só a Serra D’ossa, há muitas localidades 

que merecem a mesma ou mais atenção com o que se tem manifestado o interesse pela 

Serra D’ossa. Encontramos hoje aqui na Falcoeiras que é um bom sinal disso. Muito 

esquecida ao longo destes anos todos e parece-me que assim vai continuar. 

Mas ainda voltando à Serra D’ossa quero lembrá-lo que existem outros projetos que já 

tiveram a aprovação no anterior mandato e que continuam sem execução neste 

mandato. Temos o exemplo do Darksky. Esforços, perguntamos nós que tem sido 

encetado deste executivo para por em marcha esse projeto. Se bem se lembra quando 

foi pedido ao MVR no cumprimento dos previstos do direito à oposição, foi por nós 

indicado no âmbito, o astroturismo, a criação de infraestruturas para observação do céu 

certificado na Serra D’ossa. O MVR vai aguardar para ver o que é que é feito, ou então 

se vão ou não torná-lo numa ideia vossa, mas o MVR tem plena consciência que tudo o 

que delineou para o concelho e tudo o que com um propósito iremos aguardar pela 

vossa atuação. 

A propósito das propostas apresentadas pelo MVR para inscrever os documentos 

provisionais, aproveito para lhe perguntar o ponto de situação da dotação dos 

equipamentos públicos e desportivos com desfibrilhadores, por forma a assegurar a 

qualidade de vida da comunidade concelhia. Sei que foram inscritos no orçamento uma 
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verba irrisória, que nem para adquirir um equipamento destes é suficiente. 

Possivelmente para tapar o sol com a peneira.  

Senhor Presidente, mais uma vez tenho que o lembrar que o que tanto criticaram em 

nove meses, ainda não conseguiram colocar em prática. Falo da transmissão das 

sessões das Assembleias Municipais e da Câmara Municipal. Será possível que caiu em 

esquecimento, provavelmente por conveniência. Mas nós não nos estamos a esquecer, 

nem nos vamos esquecer desse assunto e cada Assembleia que tivermos oportunidade 

iremos sempre lembrá-lo. Não podemos continuar na mesma inércia. 

Gostaria também que nos informasse quanto famílias ucranianas já foram alojadas e 

integradas na comunidade. Como redondenses que somos, há uma série de vivências 

que ficam na nossa memória e nos acompanham pela vida. Queria que nos informasse 

qual o ponto de situação da recuperação do edifício da Harmonia. Sei que foi um 

compromisso assumido no anterior mandato e que vossas excelências terão 

obrigatoriamente de o honrar, pois o estado degradado do edifício está a olhos vistos de 

todos.  

Muito agradado ficamos quando a população idosa no concelho merece atenção, mas 

podemos sempre melhorar um bocadinho mais. Já ponderou alargar o leque de serviços 

no âmbito do cartão municipal de reformado e pensionista, por forma a pressionar 

melhores condições que contribuíram uma vida com o fruto do seu trabalho, 

nomeadamente na parte dos cuidados pessoais e de lazer, como por exemplo 

cabeleireiro, pédicure, férias seniores fora do concelho de Redondo. Oferecendo-lhe 

alguns serviços que em situação normal não conseguem ter, atendendo às dificuldades 

que enfrentam. Todos gostamos no mínimo um miminho, e penso que seria o mínimo 

que o poderíamos fazer. O MVR, uma proposta de oportunidade fará chegar a vossa 

excelência esses complementos e uma ideia que nós temos para poder ser útil. 

Bem sabemos que existe uma rede de apoio de forma altruísta prestadas alguns serviços 

dos nossos idosos, no entanto recomendamos que a Câmara Municipal comparticipe 
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destes serviços aos agentes económicos que o prestam, não só proporcionando mais 

cuidado a esta franja da população, mas também dinamizando um pouco a economia. 

Senhor Presidente, o MVR apresentou uma proposta para a criação de tarifas sociais na 

ligação de esgotos e no consumo de água doméstico para famílias numerosas e 

carenciadas de todo o concelho, gostávamos de saber se já se debruçou sobre esse 

assunto e se está no horizonte temporal deste mandato executar essa proposta. 

O MVR também gostaria de deixar uma sugestão ao Senhor Presidente, a realização de 

uma gala anual do Município, onde fossem distinguidas as personalidades que fizerem e 

fazem parte da nossa vila em todas as áreas que dão cartas no presente, das que já 

dignificaram o nome no passado, e dos que estão entre nós e dos que já partiram. Um 

reconhecimento vale mais que mil palavras, e temos tantos nomes na nossa terra que 

merecem esse reconhecimento. 

Em relação a Montoito, gostaríamos de perceber Senhor Presidente, o que pensa fazer 

realmente do chamado espelho de água do Parque Ambiental. Tão criticado por vós, 

com vídeos, com promessas, e passado nove meses encontra-se precisamente na 

mesma. Gostávamos de saber o que é que já foi feito.  

Hoje fomos todos surpreendidos nas redes sociais por uma coisa interessante, que tem a 

ver com a limpeza das ruas. Não podia deixar de falar nisso. Senhor Presidente o que é 

que pensa fazer ou como está a pensar montar a estratégia ao contratar empresas 

externas ao Redondo, quando nós temos a título de exemplo, e que ainda hoje uma se 

dignou por sua iniciativa própria limpar as ruas no Redondo, assim como a população na 

sua maioria o faz. Gostaria de perceber qual a dualidade de critérios para a disparidade 

de valores daquela proposta, e depois perceber que segundo aquilo que me chegou aos 

ouvidos de concorrentes que a parte do trabalho havia coisas que não estavam 

discriminadas nesse concurso, que agora por parte da Câmara estão a ser executadas, 

como as limpezas, recolhas, e gostava de perceber como foi esse critério em relação às 

empresas de Redondo.” ------------------------------------------------------------------------------------                
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------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, 

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

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

A eleita Ana Carla Carvalho cumprimentou os presentes e fez uma intervenção que ora 

se transcreve. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“A Uma Nova Atitude enaltece a continuidade e reforço dados à Feira Medieval de 

Montoito com o consequente contributo para a dinamização cultural, recreativa e 

económica desta freguesia. Ainda neste âmbito, queremos destacar o excelente 

trabalho de todos os funcionários do Município envolvidos na organização do evento 

que fizeram o seu melhor para que tudo decorresse com qualidade. Não poderemos 

deixar de referir também que a adesão da população quer da freguesia de Montoito 

quer da freguesia de Redondo foi brilhante e muito nos motivou para continuar a 

apostar em magníficos eventos como aquele que todos presenciámos, pelo que 

parabenizamos, na pessoa do Senhor Presidente da Câmara, todos os que para isso 

contribuíram.”  

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

deu a palavra à eleita Mariana Rosa Gomes Chilra (CDU) para intervir. ---------------------- 

A eleita Mariana Chilra cumprimentou os presentes, disse que não poderia deixar de 

falar do assunto limpeza. Disse que a limpeza era o cartão de visita de uma localidade, e 

que quem visita o concelho de Redondo repara na falta de limpeza, e que também os 

que vivem no concelho se sentem incomodados com essa mesma falta de limpeza. 

Disse que havia falta de corte de ervas, pastos, de acumulação de lixo por vários dias. 

Continuou dizendo também que era vergonhoso como o parque ambiental se 

encontrava, cheio de ervas e de falta de cuidado. --------------------------------------------------

Disse que a Nova Atitude tem tido uma atitude reativa e não uma atitude proactiva 

como deveria acontecer. Deveriam fazer diferente, porque esta questão até era 

apontada muitas vezes pela Nova Atitude, e que no fundo se continuava pior. -------------
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Na continuação da palavra, disse existir um parque urbano degradado e que dava um 

aspeto péssimo ao Redondo. Sugeriu que a Câmara desse inicio às notificações, aos 

processos de posses administrativas para que se possa reverter a situação. ----------------- 

Finalizou em relação ao alargamento da canalização da água pública, perguntou para 

quando esse mesmo alargamento na zona da encosta da Boavista. -------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra à eleita Ana Mafalda Gama (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova Atitude). --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A eleita Ana Mafalda Gama cumprimentou os presentes, disse que a sua intervenção ia 

no sentido de realçar diversos acontecimentos desenvolvidos nos últimos meses. --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na continuação, disse que queria realçar o facto de neste momento existir um 

atendimento presencial do Senhor Presidente da Câmara e Vereadores na Freguesia de 

Montoito com uma periodicidade muito interessante, e que era uma oportunidade 

única dos munícipes exprimirem as suas preocupações.  ----------------------------------------- 

Na continuação da palavra, realçou a adesão do Município de Redondo à Rede de 

Cidades e Vilas Resilientes, à declaração de compromisso para adaptação e mitigação 

das alterações climáticas nos serviços das águas. Disse que ambas as iniciativas eram 

muito importantes, e demonstravam a preocupação do Município em relação às 

alterações climáticas. --------------------------------------------------------------------------------------

Realçou também a importância na adesão aos Município pela Paz, que pela situação 

geopolítica em que se encontra o mundo, e que o Município de Redondo se norteie por 

uma cultura de paz sustentável. ---------------------------------------------------------------------- 

Na continuação, disse que aquilo que era um compromisso eleitoral da Uma Nova 

Atitude, o alargamento do Redondo em Férias que passará a ser de julho a setembro e 

que se ajustou à necessidade das famílias. ----------------------------------------------------------- 
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Finalizou, dizendo que queria congratular o Município com as transferências de 

competências área da Educação pelo facto de ter ficado responsável pela gestão da 

cantina escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente 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 Freguesia de Montoito Henrique Pereira perguntou 

porque é que a berma da estrada que não pertencia ao Município entre Montoito e 

Falcoeiras a ervas estavam cortas, e a quem pertencia a estrada entre Falcoeiras e 

Aldeias de Montoito as mesmas ervas não foram cortadas. -------------------------------------- 

Perguntou para quando o arranjo das casas de banho público nas Falcoeiras. -------------- 

Perguntou para quando o arranjo das ruas das Falcoeiras. --------------------------------------- 

Perguntou para quando o arranjo da parte traseira da Escola da Falcoeiras. ---------------- 

Perguntou porque é que o entulho e verdes não são logo depositados no estaleiro. ----- 

Perguntou para quando o arranjo do semáforo em Aldeias de Montoito. -------------------- 

Na continuação, disse que achava muito bem que a Câmara pagasse o IMI às 

Associações, mas que quem ainda pagava o IMI da Associação de Moradores da 

Falcoeiras era o vizinho. Disse que a situação deveria ser resolvida quanto antes. --------- 

Perguntou para quando o arranjo do pavilhão desportivo em Montoito. --------------------- 

Na continuação da palavra, disse que existem duas estradas camarárias que ligam 

Aldeias de Montoito, e que as mesmas estavam intransitáveis, sugerindo a construção 

de um pontão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Perguntou para quando o arranjo das madeiras do parque de merendas. ------------------- 

Em relação à Vigia, quis relembrar o perigo em relação ao paredão, e devia ser alertada 

a Associação de Beneficiários da Obra da Vigia. ----------------------------------------------- 

Perguntou em ponto estava o processo da acessibilidade de uma família na construção 

de uma rampa em Montoito. ------------------------------------------------------------------------ 
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Por último questionou sobre o Quiosque em Montoito, o que é que a Câmara estava a 

pensar fazer ao mesmo. ------------------------------------------------------------------------ 

------ O Senhor Presidente 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 

respondendo ao eleito Diogo Amélio, disse que a limpeza urbana a seu ver corria muito 

bem, mas que a limpeza das ervas não. ---------------------------------------------------------------

----- Em relação ao pavimento junto do campo de futebol de Montoito, já existia um 

orçamento. Disse que também tinha solicitado à entidade Infraestruturas de Portugal 

esse serviço, mas que não estariam a demostrar muita vontade. -------------------------------

-------- Em relação ás ervas, disse que não concordavam com a química não ter 

resultado e explicou que existem dois tipos de ervas, que um necessitava de um outro 

tipo de tratamento diferente, mas que efetivamente resultou naquela para que o 

produto foi elaborado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à limpeza das bermas, disse que já tinha começado e que tinha um caderno 

de encargos de quarenta dias. --------------------------------------------------------------------- 

Respondendo à eleita Ana Murteira, e em relação ao lago, com o gabinete técnico, se 

tinha desenhado um estudo para um espelho de água com 25cm e que iria beneficiar o 

espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao Redondo em Férias, disse que este ano se decidiu alargar e cumprir 

aquilo que se tinha prometido. Que os transportes irão ser geridos em função das 

inscrições que venham a ser feitas. ---------------------------------------------------------------------

Em relação à requalificação do polidesportivo disse que não era no momento um 

assunto prioritário. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à Praça Dinis Miranda, disse que existem um projeto de remodelação da 

mesma e que na próxima regeneração urbana se iria incluir Montoito. ----------------------- 
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Respondendo ao eleito Luís Filipe Pereira disse que se estavam a finalizar as duas obras 

que estavam em curso, e que até ao final do ano estaria o projeto do compromisso 

assumido com a CDU para o Bairro António Festas, e que se pretendia colocar na 

estratégia territorial que tinha sido entregue à CIMAC. --------------------------------------- 

Em relação a Santa Susana disse que tinha sido entregue no dia trinta e um de maio a 

candidatura ao PRR. Disse que os locais onde se tinha colocado mais foco, tinham sido 

Redondo e Santa Susana. Terminou dizendo que se aguardavam noticias do PRR. ---------

Em relação aos Bombeiros, disse que a Câmara Municipal com uma aprovação por 

unanimidade, tem feito uma colaboração forte à mesma. Disse que foram atribuídos 

sessenta e quatro mil euros para aquisição de uma nova ambulância. Disse que estava 

previsto também a subscrição de cartões de saúde para os Bombeiros e Cruz Vermelha, 

no âmbito do protocolo de ATM’S. Disse que houve um claro investimento, e que os 

bombeiros merecem e necessitam do apoio da Câmara. ----------------------------------------- 

Respondendo ao eleito Nuno Festas, disse que concordava com a observação referente 

ao cemitério. Disse que já estaria a decorrer uma limpeza, que não tem sido fácil de 

gerir a mesma, e que de facto não estaria satisfeito. ------------------------------------------- 

Na continuação, disse que houve melhorias nos espaços, mas com uma equipa tão 

curta não se tem conseguido chegar a todo o lado. ------------------------------------------------ 

Em relação ao urbanismo, disse que estava satisfeito com a evolução, mas que houve 

alguns percalços. Disse que às vezes há processos mal instruídos e que como era obvio 

condicionava o normal processo do mesmo. ------------------------------------------------------ 

Em relação ao “Darksky”, disse que não houve evolução, mas haveria um projeto que 

era ligar a promoção vínica, e ser criado um momento da Serra D’Ossa. --------------------- 

Em relação aos desfibrilhadores, disse que já tinha os orçamentos, mas que lhe parecia 

que o aluguer poderia ser uma opção mais viável, e que a Câmara queria avançar o mais 

rapidamente possível. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação às transmissões da Assembleia Municipal, disse que já estava o orçamento 
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fechado, que iria ser adjudicado em breve e colocá-lo num dos fundos disponíveis que 

tinham a ver com a modernização administrativa. -------------------------------------------------- 

Em relação às famílias ucranianas, disse muito recentemente tinha sido alojado uma 

família na rua do Calvário, e que já se tinha dado apoio a outras famílias que tinham 

optado por ficar junto dos seus familiares. -------------------------------------------------------- 

Em relação ao Edifício da Harmonia, disse que teve a oportunidade de apresentar junto 

da CCDR o mesmo como um espaço icónico e que deveria ser preservado e reabilitado. 

Disse que já tinha sido feito um levantamento pelos técnicos das peças desenhadas. 

Disse também que o mesmo será objeto de candidatura e que até lá será feito o projeto 

e qual o tipo de opção. --------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à gala anual, disse que já estava inscrita no orçamento. --------------------------- 

Em relação à limpeza das bermas, disse que o primeiro contacto que fez foi a empresa 

que tinha realizado o trabalho no ano anterior e pelo percebeu, a mesma não estaria 

interessada em realizar o serviço pelo mesmo valor. Disse que foi lançado uma consulta 

prévia a três empresas até vinte e quatro mil euros, e que o mesmo tinha ficado 

deserto. Para resolver o assunto foram feitos alguns contactos para tentar solucionar a 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respondendo à eleita Mariana Chilra, voltou a referir que a limpeza urbana estava a 

evoluir favoravelmente. Disse que em relação ao lixo acumulado, a Câmara tem um 

transporte para esse efeito que não parava. Deveria haver alguma sensibilidade, porque 

a Câmara tem um serviço de recolha em casa. ------------------------------------------------------

Em relação ao parque urbano, disse que já se tinha avançado com demolições, e que a 

estratégia local de habitação já estava em andamento, e com a identificação de uma 

série de carências para se efetuarem melhorias. Disse que o número de carências era 

avultado. Na continuação, disse que era um caminho a fazer-se até ao final do ano para 

que depois se possa assinar com o IHRU o contrato e fazer-se a candidatura ao PRR.   

Em relação ao alargamento da rede de abastecimento de água para a encosta da 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 16 de 26 

Ata n.º 3 - reunião de 27 de junho de 2022 

Boavista, disse que estava identificado, e que havia um compromisso da parte da 

Câmara de o fazer o mais breve possível. -------------------------------------------------------------

Respondendo ao Presidente da Junta de Freguesia de Montoito Henrique Pereira, disse 

que os cortes das ervas poderão ter sido situações pontuais. --------------------------------- 

Em relação às reparações, disse que seriam efetuadas, mas que seria impossível 

resolvê-las todas de uma única vez. --------------------------------------------------------------------

Em relação aos arranjos de madeiras, serão também efetuados assim que for possível. -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos verdes, disse que a recolha tem sido feita de forma regular. --------------- 

Em relação aos semáforos, disse que em todo o concelho havia necessidade de 

reparação dos mesmos. Disse que poderá surgir um contrato através da CIMAC, o que 

poderá beneficiar a nível de custos os municípios para a reparação dos mesmos. ---------

Em relação ao assunto da Associação de Moradores das Falcoeiras, disse que este 

assunto há muitos anos que estava por resolver. Disse que talvez se tenha encontrado 

uma solução, e que tinha sido falado com os proprietários. Disse que poderá haver 

alguns custos por parte da Câmara, para tentar compensar os custos com o IMI. ----------

Em relação às estradas camarárias, disse que havia uma degradação pelo decurso do 

tempo, que havia situações mais criticas e graves e que carecem de uma maior 

urgência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação ao paredão da Vigia, disse que já tinha tido duas reuniões, e que haveria 

uma forte possibilidade, com base numa candidatura que a Associação de Beneficiários 

da Obra da Vigia já teria feito, que a pavimentação ocorresse no decurso do próximo 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à situação da acessibilidade em Montoito, disse que estava a ser 

acompanhado pelo Câmara para se verificar qual a melhor opção, e que será efetuada 

com a maior celeridade. -----------------------------------------------------------------------------------

Para finalizar e em relação ao quiosque do Parque de Montoito, disse que havia uma 
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limitação que terá que ser ultrapassada que era o fornecimento de energia ao mesmo. 

Disse que a Freguesia de Montoito alugou o espaço e beneficiava de um rendimento, e 

que a Câmara é que fornecia a energia e pagava esse custo. Disse que este 

procedimento estava longe de ser o mais adequado, e que abrir um espaço nestas 

condições não seria o mais correto. --------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica, perguntou aos eleitos, 

se todos estariam de acordo a próxima Assembleia Municipal realizar-se na localidade 

de Aldeia da Serra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal esteve de acordo na realização da mesma na localidade 

referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações 

A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento da correspondência 

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

 

Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra à eleita Ana Carolina Murteira (MICRE). --------------------------------------------------- 

A eleita Ana Murteira interveio para perguntar porque é que o relatório era de 1 de 

maio a 8 de junho, mas que constavam atividades referentes ao mês de abril 2022. ------

Na continuação, disse que ao longo do relatório falava-se da CPCJ, e aproveitou para 

congratular o enorme trabalho da mesma, mas quis deixar um alerta quando se fala de 

casos, porque os casos eram tratados na comissão restrita, e que no relatório constava 

uma frase um pouco inconveniente referente aos mesmos. Disse que a Câmara tem um 

represente e que tem a obrigação de estar nas reuniões. Finalizou, dizendo que a 

Câmara ajuda a CPCJ, mas que a mesma era autónoma. ------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra ao eleito Nuno Festas (MVR). ---------------------------------------------------------------- 

O eleito Nuno Festas, disse que na pagina 28 constava informação de acessibilidades 

nos edifícios do concelho de Redondo, e referiu que esta informação deveria ser mais 

detalhada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perguntou quais os edifícios em concreto a que a Câmara se refere. ------------------------- 

Em relação ao percurso pedonal da ribeira de Santa Susana, disse que lhe agradou 

muito, e que o MVR tinha apresentado no seu programa essa mesma requalificação. ----

Em relação ao centro de acolhimento turístico, disse que tinha sido uma herança do 

anterior executivo, mas que gostaria de saber qual o ponto de situação da empreitada. - 

Perguntou em relação à página 31, a que parques é que a Câmara se refere. -------------- 

Perguntou para quando a concretização de um jardim municipal na Quinta da Faia. ------

-  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara respondendo, disse que tinha havido uma primeira 

reunião com a APA, e que depois se tinham voltado a reunir já com um projeto, e que a 

Câmara fará o projeto, mas que a APA é que o irá candidatar. ------------------------------- 

Em relação ao centro de acolhimento ao turista, disse que a empresa se tinha ido 

embora, e que ainda tinha havido insistência por parte da Câmara, mas que teve de se 

avançar para a posse administrativa do imóvel, de forma que em tempo útil do quadro 

comunitário se possa concluir a obra. ------------------------------------------------------------------

Em relação ao loteamento da Quinta da Faia, disse que tinha sido candidatado uma 

rearborização de algumas zonas e que a Quinta da Faia era uma das zonas onde se iria 

fazer essa intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Informação sobre a situação financeira do Município 
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A Assembleia Municipal de Redondo apreciou a informação sobre a atividade municipal. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informação de compromissos plurianuais assumidos 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego para explicação do referido 

ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara David Galego disse que eram dois contratos que foram 

adjudicados e que passavam de execução e de verba orçamental para mais do que um 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento dos compromissos 

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

 

Voto de pesar Senhor João Mértola “Mestre Pintassilgo” (Proposto pela Uma Nova 

Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

 

O Senhor Presidente 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 explicação do referido ponto. -------------------------------------------------------------------- 

A eleita Ana Mafalda Rebocho fez uma intervenção que ora se transcreve: ------------------ 

 

VOTO DE PESAR 

SENHOR JOÃO MÉRTOLA – MESTRE PINTASSILGO 

 

“João Sarnadinha Mértola, oleiro do nosso concelho, conhecido por Mestre Pintassilgo, 

deixou-nos um legado patrimonial de valor inestimável com a sua obra que chegou a 

levar a eventos internacionais. Acolhia turistas, na Rua do Castelo, como ninguém, 
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usando o seu constante bom humor para dar a conhecer não só a sua olaria mas 

também o Redondo. Prestou ainda importante serviço à comunidade enquanto membro 

dos Bombeiros Voluntários de Redondo. 

Perdemos uma parte imensurável do nosso património local. A Uma Nova Atitude, com 

profunda tristeza, lamenta o seu falecimento neste voto de pesar. 

A ser aprovado pedimos que o mesmo seja dado a conhecer à sua família, amigos e à 

população em geral através dos meios disponíveis do município para o efeito.” 

Os eleitos da A Uma Nova Atitude 

 

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 o 

voto de pesar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Moção de recomendação - cobertura de telecomunicações na Freguesia de Montoito 

(Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra ao eleito Diogo Amélio (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova Atitude) para 

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

O eleito Diogo Amélio fez uma intervenção que ora se transcreve: ---------------------------- 

 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO COBERTURA DE TELECOMUNICAÇÕES NA FREGUESIA DE 

MONTOITO 
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“Vivemos a era da comunicação por excelência e é com alguma perplexidade que, após 

auscultar a população, constatamos que existem sérias dificuldades (no que toca a este 

assunto) na Freguesia de Montoito, nomeadamente nas Falcoeiras mas não só. 

Por conseguinte, e à semelhança do que aconteceu no anterior mandato, com outras 

localidades, recomendamos ao executivo que: 

1º faça um levantamento das áreas afetadas em toda a Freguesia de Montoito; 

2º desenvolva contactos com as operadoras de telecomunicações no sentido de 

ultrapassar estes constrangimentos; 

3º encete esforços para que a resolução do problema seja levada a bom termo o mais 

rapidamente possível.” 

 

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 

moção de recomendação. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta Serviços na Área da Certificação Legal de Contas 

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 

proposta serviços na área de certificação legal de contas. ---------------------------------------- 

 

Regulamento do Loteamento Municipal da Quinta da Faia 

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu 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 na altura tinha sido detetado, e 

que de facto tinha havido um erro de cálculo nas células, e que o índice de construção 

tinha ficado mal inscrito no quadro síntese. Disse que tinha sido corrigido e como não 

tinha sido publicado em Diário da República, viria agora para aprovação. ------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra ao eleito Nuno Festas (MVR) para intervir. ------------------------------------------------ 

O eleito Nuno Festas, quis congratular a Câmara por ter corrigido o erro, mas referiu 

que seria bom que os técnicos da Câmara lessem os regulamentos que são aprovados, 

de forma que não peçam ou exigam aquilo que não é. ----------------------------- 

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

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

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

alteração do Regulamento do Loteamento Municipal da Quinta da Faia, com os votos de 

abstenção dos membros Nuno Miguel Cochicho Rosa Grilo Festas (MVR) e António José 

da Silva Falé (MVR), e os restantes votos a favor. ---------------------------------------------------   

 

Palácio da Justiça – Direito de Superficie 

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

deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego para explicação do 

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

O Senhor Presidente da Câmara David Galego, disse que o terreno onde está o Palácio 

da Justiça era propriedade da Câmara Municipal, mas que o edifício tinha sido 

construído pelas infraestruturas da Justiça e que se tinha entendido que a situação 

devia ser retificada para que pudesse inscrever no seu património. ---------------------------

Disse que seria oportuno fazer a cedência do direito de superfície, mas a Câmara ficar 

com a salvaguarda de futuras utilizações do espaço, e que assim vinha este ponto à 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 o 

Direito de Superfície do Palácio de Justiça. ----------------------------------------------------------- 

 

Transferência de Competências Intermunicipal, em conformidade com o previsto no Art.º 

2º do DL 102/2018 de 29 de novembro 

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu a 

palavra ao eleito Nuno Festas (MVR) para intervir. ----------------------------------------------- 

O eleito Nuno Festas interveio para perguntar quantas candidaturas a Câmara já tinha 

entregue ao PRR. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Perguntou se existiam projetos para serem candidatados e quais eram. --------------------- 

Perguntou que programas de captação de investimento tem o Município delineado para 

o concelho de Redondo. ----------------------------------------------------------------------------------

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

Mónica, disse que as questões colocadas não fazendo parte do ponto, iriam ser 

respondidas por escrito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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 de Competências Intermunicipal, em conformidade com o previsto no 

Art.º 2º do DL 102/2018 de 29 de novembro. 

 

 

 

Período de intervenção do Público 
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----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques deu a 

palavra ao Senhor Domingos Madruga para intervir. ---------------------------------------------- 

O Senhor Domingos Madruga cumprimentou os presentes, e começou por falar no 

sector do urbanismo, e que era pena o arquiteto não saber ler legislação. Disse que os 

técnicos da Câmara só apresentam problemas e não soluções. Disse que enquanto se 

mantiver o arquiteto na Câmara só perderão votos, e que esperava que o concurso para 

arquiteto que iria ser aberto, fosse para colocar o que estava na Câmara fora.------------ 

Continuou dizendo que o mesmo só coloca problemas à Câmara e aos Munícipes. ------- 

Disse também que tudo aquilo que reclama, ainda não viu a Câmara a dizer que não 

tinha razão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na continuação da palavra, perguntou em que ponto estava o Habitajovem. -------------- 

Quis lembrar que a Uma Nova Atitude falava muito de Redondo + Transparente, e 

deixou uma atenção aos concursos para jurista e para o turismo. Perguntou se já estava 

pensado a pessoa que irá apara o turismo. -----------------------------------------------------------

Perguntou se era verdade ou não que iria haver alterações nas águas e se a pessoa que 

irá ocupar o lugar de coordenação de águas se era ou não um familiar de um eleito da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------

Quis congratular-se por o MVR estar atento às suas propostas do “DarkSky”. Disse que 

já devia estar em funcionamento e não ficar à espera de outras propostas. ---------------- 

Perguntou em relação à adoção de cães, diz que ainda não viu campanha nenhuma. ----- 

Perguntou em ponto estava a Assembleia Municipal Jovem. ------------------------------------ 

Perguntou qual o ponto de situação das transmissões das Assembleia Municipais. ------- 

Perguntou também qual o ponto de situação da gala do desporto e da cultura. ----------- 

Quis novamente congratular-se com o voto de pesar aprovado, disse que tinha sido 

pedido no dia do funeral que a olaria não se fechasse. Deixou uma proposta à Câmara 

para que se faça alguma coisa pela olaria Pintassilgo. Disse que se poderiam pensar 

numa sala de extensão do museu do bairro. ---------------------------------------------------------
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Por último, e em relação à limpeza das bermas disse que o Senhor Presidente da 

Câmara tinha contado meia verdade. Perguntou porque é que a Câmara contratou uma 

empresa de fora, que não faz a recolha dos sobrantes, nem deposita os mesmos, e 

porque é que não se fez a mesma proposta à empresa que fez o corte o ano anterior. ---

Disse que havia alguma coisa neste processo não batia certo e que lhe estava a escapar. 

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

palavra à Senhora Francisca Santos para intervir. ------------------------------------------------- 

A Senhora Francisca Santos cumprimentou os presentes, disse que era moradora na 

localidade de Falcoeiras, e quis agradecer ao Senhor Presidente da Câmara e à sua 

equipa pelo bom desempenho que a Câmara tem feito nas Falcoeiras. Disse que as 

Falcoeiras estiveram sempre esquecida e que agora verifica melhorias em vários 

aspetos. Finalizou agradecendo a generosidade por parte do executivo da Câmara. ------  

O Senhor Presidente 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 Domingos 

Madruga disse que em relação ao urbanismo disse no decorrer da sessão já tinha 

abordado este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------

Em relação ao Habitajovem disse que até ao final do ano gostaria que saísse. ------------- 

Em relação a alteração nos serviços de Água, disse que não havia nada previsto. --------- 

Em relação à adoção de cães disse que iriam ser disponibilizadas fotos. --------------------- 

Em relação às transmissões da Assembleia, disse que já havia um orçamento e que o 

mesmo iria avançar. ----------------------------------------------------------------------------------------

Em relação à Gala, disse que estava no orçamento e esperava que avançasse. ------------- 

Em relação à Olaria Pintassilgo, disse que no dia do velório tinha sido um assunto 

abordado pela família, e que mais tarde ou mais cedo iria ter que se encontrar um 

compromisso com a família. ------------------------------------------------------------------------------

Em relação à limpeza das bermas, disse que queria as empresas do concelho a fazerem 
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as obras, e que havia duas empresas no concelho com essa possibilidade de executar 

este serviço. Disse que como ninguém apresentou nenhuma proposta no concurso, 

teve que se ir procurar uma solução de emergência. ----------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal José Luís Mónica, disse em relação à 

Assembleia Municipal Jovem que tinha sido aprovada no anterior mandato, que houve 

o problema da pandemia, e que esperava o finalizar do terceiro período escolar, para 

que depois se pudesse juntar à Direção do Agrupamento e começar no próximo ano a 

Assembleia Municipal Jovem. ----------------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eram 22 horas e 50 minutos, o Senhor 

Presidente 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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