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ABERTURA 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Vila de Redondo, no 

edifício dos Paços do Concelho e sala de sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Redondo, sob a Presidência do Senhor David Manuel Fialho Galego (Uma Nova 

Atitude - Coligação PPD/PSD-CDS-PP), na qualidade de Presidente, estando presentes os 

Vereadores Maria Inácia Pulido Cachopas (MICRE), Pedro Rui Palmeiro Roma (Uma Nova Atitude - 

Coligação PPD/PSD-CDS-PP), Carla Cristina Ferreira Figueiras (Uma Nova Atitude - Coligação 

PPD/PSD-CDS-PP) e David Manuel Palma Grave (CDU). 

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quórum para 

funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares, o Senhor 

Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara submeteu à apreciação dos membros presentes a ata nº 

16/2022, da reunião de 20/07/2022, foi a mesma submetida à votação. 

A ata suprarreferida foi aprovada por unanimidade e em minuta. 

 

O Senhor Presidente da Câmara deu início à sessão, começou por propor um voto de 

agradecimento ao funcionário Adriano Monarca Filipe que, entretanto, recebeu a aposentação, 

no sentido de reconhecer o serviço de anos dedicado à causa pública como trabalhador da 

Câmara Municipal e também pela dedicação às pessoas da terra com o seu trabalho, com brio e 

empenho que dignificou a Câmara Municipal de Redondo, desta forma, se houver unanimidade 

propõe, o Senhor Presidente, enviar essa nota de agradecimento. 

 

Mencionou, o Senhor Presidente, que no mês passado foi abordada a questão das acessibilidades 

para pessoas com incapacidade igual ou superior a sessenta por cento e que dos previstos dez 

pedidos, foram entregues sete com declaração de incapacidade e como o prazo de entrega de 
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candidaturas foi prorrogado havendo a vantagem de ainda se incluir mais algum pedido que, 

entretanto, surja. 

Referiu, o Senhor Presidente David Galego, que os últimos dias foram dedicados à preparação das 

festas de agosto e da semana da juventude. 

 

 Passou, o Senhor Presidente, a palavra ao Senhor Vereador David Grave, que começou por 

questionar se já era possível consultar os custos da feira do livro. 

Interveio, o Senhor Presidente esclarecendo, que ainda não estão fechadas as rubricas para se 

chegar ao valor mais aproximado. 

 

Comentou, o Senhor Vereador David Grave, que foi publicada no site oficial da Câmara Municipal 

e respetivas redes sociais, a informação da deliberação sobre os manuais de fichas escolares e 

divulgada uma fotografia apenas com o executivo em permanência da Câmara, lamentando a 

escolha da foto, mais uma vez, fizeram aquilo que criticavam no passado, quando a medida 

aprovada é igual à do anterior mandato e foi aprovada por unanimidade. Mais acrescenta que o 

mesmo se verificou com o protocolo entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e a Câmara 

Municipal de manter em Santa Susana a Caixa multibanco, em que foi levado a cabo um ato 

simbólico sem que avisassem ou dessem a conhecer ao Vereadores em oposição. 

 

Consultou, o Senhor Vereador, o documento que recebeu do gabinete de apoio com as iniciativas 

que se irão realizar na semana seguinte e constatou que muitas delas não estão nomeadas nesse 

documento e esta foi uma delas. 

 

Questionou, o Senhor Vereador, como se vai proceder ao pagamento dos DJ’s que irão estar 

presentes no evento da semana da juventude e festas de agosto. 

Mais questionou, quais as ruas que irão estar cortadas ao trânsito, durante o período das festas 

de agosto, em que horários e que estacionamento vai ser alterado, nas ruas em que irá fluir mais 

trânsito. 
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Questionou, o Senhor Vereador, se é da Câmara o Outdoor, colocado em Montoito, na saída para 

as Falcoeiras.  

 

Constatou, o Senhor Vereador David Grave, que em Montoito estão a ser utilizados pelos 

funcionários da limpeza de arruamentos, aspiradores manuais, pelo que pergunta se são da 

câmara ou se são emprestados. 

 

Solicitou, o Senhor Vereador, esclarecimentos sobre a distribuição de refeições para as crianças 

inscritas, no período de agosto, na atividade “Redondo em Férias” e porque razão está a cantina 

de Montoito encerrada neste período, dado que, se optou por manter as atividades neste mês. 

Constatou que o café Adla está, em alternativa, a fornecer as refeições e tendo as crianças que 

levar de casa talheres e copo, questiona qual o preço por refeição, quantas crianças estão a 

participar neste período e quantas vieram, de fora do concelho, participar. 

 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra à Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas. 

 

Começou, a Senhora Vereadora, por referir o evento, no próximo dia treze, para comemorar o 

dia do associativismo jovem, no café concerto, da iniciativa da associação AJR e que faz parte do 

seu plano de actividades. O cartaz faz referência ao apoio da Câmara, neste sentido, questiona se 

o apoio foi a impressão do cartaz, ou se existiram que mais apoios da Câmara para este evento.  

 

Questionou, a Senhora Vereadora, sobre os planos de atividades que vêm das associações, se os 

mesmos trazem a lista dos órgãos sociais, mais acrescentou que, os documentos que lhe fizeram 

chegar, estava omisso por lapso ou não, essa informação no documento que consultou da AJR. 

 

Solicita, a Senhora Vereadora, esclarecimentos sobre o corte de trânsito na Vila de Redondo 

durante o período das festas de agosto, pois constatou qua a rua Cândido dos Reis foi cortada                                                                 

quando tal não está previsto no plano de segurança das festas, pois em nenhuma altura no 

documento se refere o corte na rua em questão. 
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Mais questionou, a Senhora Vereadora, se foram os CTT que fizeram a distribuição do boletim 

cultural pois apercebeu-se que a distribuição ainda estava em curso a vinte e nove de julho, 

quando foram distribuídos na rua da sua residência.  

 

Interveio, o Senhor Presidente, confirmando que também recebeu no final de julho e mais 

informou que teve indicação que foram entregues pela Câmara, para distribuição nos CTT, no 

início do mês e que, nesse sentido, será conveniente que a distribuição de boletins se faça com 

recurso a funcionários da Câmara. 

Mais acrescentou, a Senhora Vereadora Maria Inácia, que por experiência anterior quando 

recorriam aos CTT demorava muito mais tempo, gastava-se o dinheiro e que chegou o executivo 

à conclusão que era mais rápido recorrer a dois funcionários da Câmara Municipal. Mais referiu 

ser oportuno o pessoal das águas que faz as leituras os distribuir ou mesmo acordar com os CTT 

uma data a cumprir. 

 

Mencionou, a Senhora Vereadora Maria Inácia, a alteração feita posteriormente ao programa das 

festas de agosto para se incluir os Tomba Lobos, nesse sentido questiona a razão para, no inicio, 

não fazerem parte do programa, se não estavam disponíveis ou qual o motivo. 

Intervém, o Senhor Presidente, esclarecendo que quis ser a pessoa a contactar todas as 

associações culturais nesse sentido e que relativamente aos Tomba Lobos ficou combinado que 

estariam presentes de tarde no fim de semana junto aos stands, para se ter uma animação de 

rua, no entanto, o Senhor Presidente, esclarece que, por lapso, não passou essa informação ao 

Luis Sesifredo pelo que o programa foi emitido sem essa informação, o que lamenta. 

 

Mencionou, a Senhora Vereadora, a questão dos procedimentos concursais que cessaram e como 

já tinha referido na sessão anterior, continuam na página do município. Uma vez que ficaram sem 

efeito deviam ser retirados ou ser acrescentada a deliberação a anunciar porque não estão 

ativos. 
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Solicita, a Senhora Vereadora, um esclarecimento sobre o funcionamento da cantina durante a 

iniciativa do “Redondo em Férias” no mês de agosto, uma vez que alertou, na reunião de câmara 

de 22/06, para o facto da empresa de fornecimento de refeições terminaria no final de julho. Foi-

lhe dito, diz, pelo Senhor Vereador Pedro Roma, que a referida empresa ia manter o 

fornecimento de refeições em agosto e que o fornecimento de refeições do programa estava 

salvaguardado. Entretanto soube que no final de julho foram contactados os restaurantes no 

sentido de fornecerem as refeições em agosto, uma vez que estão a ser servidas pelo Cattering 

Galhetas deduz que não houve disponibilidade por parte dos restaurantes da Vila de Redondo. 

No seguimento do referido questiona sobre o motivo pelo qual a empresa não assegurou o mês 

de agosto, quando é que a câmara foi informada que a empresa não ía continuar em agosto, qual 

o custo das refeições por pessoa e como estão a ser processados esses pagamentos, se através 

da aplicação GIAE ou se através da tesouraria da câmara. 

Mais menciona, a Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas, que sendo que os meninos nas 

atividades da iniciativa “Redondo em Férias” almoçam uns dias nas piscinas com refeições que 

levam de casa, o número correto  da média  de refeições diárias ascende a 75 e não entre 55 a 60 

conforme o Senhor Vereador Pedro Roma mencionou na ultima sessão.. 

Mais acrescenta que para servir esta média diária de refeições na cantina do Redondo temos 

apenas uma funcionária. Constata que na cantina de Montoito temos duas funcionárias que estão 

de férias, desta forma questiona, a Senhora Vereadora, tendo a Câmara deliberado manter a 

atividade “Redondo em Férias” em agosto, porque razão, não se alternaram as férias das 

referidas funcionárias por forma a ter-se na cantina de Montoito em funcionamento, com uma 

funcionária no mês de agosto, como se verifica no Redondo, onde uma funcionária confecciona 

sozinha para 75 crianças. Sabe que os meninos de Montoito estão a levar os talheres e copos de 

casa e as refeições estão a ser fornecidas pelo café Adla, quando até poderiam ir da cantina de 

Redondo, desde modo, questiona o custo das refeições individuais nesse fornecimento. Mais 

constata que, a partir do dia 16 de agosto, os meninos têm que vir para o Redondo, sem tirar o 

mérito a todo o esforço dos técnicos, e tendo a iniciativa sido aprovada atempadamente por que 

razão, dado ter havido a decisão de manter aberta a escola nos doze meses, não se alterou o 

plano de férias, atempadamente, por forma a adaptar-se ao nosso contexto, mais referiu que se 
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todos os funcionários dos JI, centro lúdico e deporto quisessem também o mês de férias em 

agosto nem haveria atividades. Questiona, ainda, o número de meninos de Montoito, sem que 

estejam habituados aos técnicos, virão de Montoito para o Redondo. Conhecendo a realidade, 

diz, serão muito poucos e constata que para as crianças de Montoito o programa de férias em 

agosto é de 15 dias. 

Intervém, o Senhor Presidente referindo, que para se ir mais além surgem constrangimentos e a 

partir deles se vai melhorando e a qualidade das férias dos meninos mantém-se como em julho. 

Intervém, o Senhor Vereador Pedro Roma, esclarecendo que se manteve as férias das 

funcionárias da cantina de Montoito, em agosto, pois em março e abril o centro escolar de 

Montoito esteve na iminência de encerrar, por questões de surto do vírus covid-19, em que se 

chegou a ter funcionarias de baixa por outras razões e funcionárias com covid-19 e nesse sentido, 

todos as funcionárias fizeram um esforço acrescido para que tal encerramento não se viesse a 

verificar, deste modo, não seria justo vir agora, em agosto, impor tal alteração, dado que, 

interferia com a vontade das funcionárias em ter, efetivamente, esse período de férias. 

 

Termina, a Senhora Vereadora, alertando para o fato de, no próximo ano, ser mais importante 

reajustar o plano de férias, dado haver o evento “ruas floridas” o que vai limitar a disponibilidade 

de funcionários para outras atividades. 

 Mais refere, a Senhora Vereadora, que estão a ser entregues e publicadas na página do 

município, a cada semana, à sexta-feira, as atividades em Redondo do “Redondo em Férias” e que 

em Montoito nem tem plano de férias publicado. 

 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra à Senhora Vereadora Carla Figueiras, que começou 

por esclarecer que a iniciativa de se realizar um ato, meramente simbólico, do acordo entre a 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e a Câmara Municipal de Redondo, no sentido de manter a caixa 

multibanco em Santa susana, foi iniciativa da instituição bancaria. 

Intervém, o Senhor Presidente, referindo que o convite foi reportado apenas com dois dias de 

antecedência.  
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 Esclarece, a Vereadora Carla Figueiras, que alertou para o fato de se retirar, do site oficial da 

Câmara, os procedimentos concursais entretanto cancelados. No entanto houve uma má 

interpretação da deliberação, do que deveria ser retirado e acabaram por retirar, por lapso, o 

concurso das acessibilidades na mobilidade reduzida. 

Refere, a Senhora Vereadora, que a questão da rampa provisória para acessibilidade, por 

mobilidade reduzida, à residência em Montoito mantém-se por resolver por ser uma questão 

complexa, pela falta de espaço no passeio, o que torna a questão provisória inviável. 

 

Informa, a Senhora Vereadora, que estão a decorrer, dentro da normalidade, todas as atividades 

em curso da ação social.  O novo registo de cartões do reformado e pensionista está mais 

demorado dado que é necessário solicitar, nas finanças, as certidões de isenção de entrega do IRS 

de cada contribuinte para renovação do cartão municipal e como o pessoal, na repartição de 

finanças, estão muitos de férias, está, por essa razão, mais demorado. 

 

A parceria da Câmara com a junta de Freguesia de Montoito para a questão das acessibilidades, 

por mobilidade reduzida, decorre na normalidade. A junta de Freguesia de Montoito acolheu o 

espaço do cidadão, onde decorrem as obras para facilitar a acessibilidade a todos os munícipes. 

 

 Termina, a Senhora Vereadora Carla Figueiras, informando, que no âmbito do urbanismo as 

melhorias habitacionais estão em curso. 

 

Intervém, a Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas, questionando se este ano foram 

atribuídos os bilhetes para a tourada que irá decorrer muito em breve, conforme programa das 

festas de agosto, aos portadores do cartão municipal do reformado e pensionista, tal como se  fez 

anteriormente. 

Esclarece, a Senhora Vereadora Carla Figueiras, sobre a questão das inscrições de idosos para a 

aquisição de bilhetes para as touradas, que se continua a realizar, mas que a adesão foi reduzida 

e entre eles gerem quem quer ir a uma ou a outra por forma a ficarem repartidos, no entanto, 
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foram poucos os inscritos, mas dentro da média de outros anos, nos 133 inscritos pelo que 

decorrerá dentro da normalidade. 

 

O Senhor Vereador David Grave, interveio, mencionado que ainda sobre o assunto do ato 

meramente simbólico do acordo entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e a Câmara Municipal 

de Redondo, que decorreu em Santa Susana, houve tempo do executivo avisar a Rádio 

Campanário, mas não houve tempo de avisar os vereadores da oposição, o que lamenta. 

Reportou, o Senhor Vereador, a mesma situação em 2018, conforme mencionado na ata número 

7 de 28.03.2018 da reunião de Câmara desse ano, em que o Senhor David Galego, na altura 

Vereador da oposição, veio mostrar a sua indignação pelo fato de não ter sido informado 

impossibilitando-o de estar presente num simulacro na Serra D’Ossa. Vem agora esquecer-se de 

avisar todos os Vereadores. 

 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Pedro Roma, que começou 

por referir que o foco agora são as festas de agosto e a semana da juventude. 

 

Referiu, que no âmbito do plano de prevenção municipal de incêndios, foram realizadas 

fiscalizações à limpeza de terrenos no perímetro urbano em todas as localidades do concelho, 

tendo sido notificados quinze proprietários desde trinta de junho, mais acrescenta que muitas 

das fiscalizações vêm na sequência de reclamações de vizinhos. 

 

Informa que estão a decorrer reuniões com a CIMAC no âmbito do plano ambiental, 

nomeadamente, na recolha de biorresíduos.  Decorreu também uma reunião técnica com o ICNF 

no âmbito do regime de arvoredo que tem que ser cumprido e decorreram duas reuniões com a 

comissão integrada dos fogos rurais. 

 

Em termos de monitorização da vespa asiática foram detetados dois focos na serra D’Ossa e 

reportado à plataforma “Stop Vespa”. Os ninhos tinham um tamanho reduzido, no entanto, a 
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entrada, por norma, faz-se a norte da Serra D’Ossa o que é um alerta com elevada probabilidade 

que exista no concelho de Estremoz mais ninhos. 

 

Menciona, o Senhor Vereador, que a proposta das AEC’S foi aprovada pelo conselho pedagógico. 

 Intervém, a Senhora Maria Inácia Cachopas, questionando se houve alterações ao plano habitual 

de anos anteriores. 

Esclarece, o Senhor Vereador, que houve alterações na AEC do barro, passando a completar um 

ciclo completo, em que haverá a AEC de barro para o primeiro e segundo anos e a AEC de 

cerâmica para o terceiro e quarto ano. 

Outra alteração será voltar a ter novamente a funcionar a AEC de natação. 

 

Esclarece que em relação ao número de cadernos de fichas a adquirir, ainda não se tem esses 

dados, pois ainda se está a carregar na plataforma, os livros recebidos.  

 

Intervém, o Senhor Presidente, mencionando uma nota introdutória à iniciativa “Redondo em 

Férias” esclarecendo que a mesma foi uma aposta fundamental para beneficiar as famílias que 

precisavam de coordenar o seu trabalho com as férias dos seus filhos, apostou desta forma o 

executivo, com um esforço financeiro da Câmara e um esforço acrescido dos técnicos, para se 

concretizar com sucesso, sendo uma vais valia para todas as famílias do concelho, mais 

acrescenta que para o ano se irá continuar mesmo com Ruas Floridas. 

 

Acrescenta, o Senhor Vereador Pedro Roma, que não se tem a presunção de fazer tudo bem à 

primeira tentativa e que se irá otimizar o planeamento ao longo dos anos. 

 

Relativamente às refeições servidas no mês de julho, os dados apurados são de 119 crianças 

inscritas em Redondo e Montoito, com 823 refeições servidas, com uma taxa elevada de 

assiduidade. As visitas fora do concelho são diversificadas e muito apelativas e enaltecemos a 

forma como as nossas crianças foram recebidas nas diversas instalações e mais surpresas irão ter 

nas visitas que ainda se irão realizar. 
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Esclarece, o Senhor Vereador, que sobre a questão das refeições, durante o período de verão, 

sempre foi referido, em sessões anteriores, que o contrato com a empresa que fornece as 

refeições terminaria a 31 de julho e planeavam ter cantina a funcionar, em agosto, com as 

funcionárias afetas às respetivas cantinas e que desde o início se sabia que, em agosto, as 

cozinheiras de Montoito estariam o mês de agosto de férias. 

As refeições são fornecidas em caixas individuais, por essa razão se optou por solicitar que os 

meninos levassem diariamente os talheres e almoçassem no Centro Lúdico, evitando assim 

deslocações diárias ao Centro Escolar, o que torna todo a questão das refeições mais simples. 

Mais informa que foram servidas, em média, vinte refeições. 

Esclarece que o custo de fornecimento de cada refeição individual, em Montoito, é de seis euros 

e no Redondo entre os oito euros e oito e meio, o pagamento das refeições, por parte dos 

encarregados de educação, mantem-se com os mesmos valores e é efetuado às sextas-feiras aos 

técnicos, mantendo-se os escalões. 

Intervém, a Senhora Vereadora Maria Inácia, ressalvando que, no mês de julho, se teve na 

cantina de Montoito, duas funcionárias a servir, em média, diariamente vinte crianças, enquanto, 

que na cantina de Redondo, se teve uma funcionária, a servir setenta refeições, em média, 

diariamente. 

 

 Esclarece, o Senhor Vereador Pedro Roma, que de fora do concelho, se inscreveram quatro 

crianças nas atividades de Montoito por se enquadrarem no regulamento. 

Mais esclarece, o Senhor Vereador, que as atividades de Montoito não foram publicadas na 

página oficial da Câmara por lapso seu, pois o programa das atividades foi entregue pela 

coordenadora. 

Acrescenta o Senhor Vereador, que o programa das atividades é entregue semanalmente pois 

prende-se com o fato de já ter havido três alterações nas visitas fora do concelho, por parte das 

entidades que nos acolhem. 

Intervém, a Senhora Vereadora Maria Inácia, mencionando que nesse caso, o regulamento não 

deveria fazer referência à entrega do programa no ato da inscrição e mais relembra que quando, 

o Senhor Luis Faleiro era vereador e teve à sua responsabilidade a coordenação dos programas 
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de férias, veio nessa altura, o Senhor Vereador Pedro Roma, levantar a mesma questão, pelo que 

devia ter previsto esta situação. 

 

O Senhor Presidente da Câmara David Galego passou a responder às questões colocadas ao longo 

da sessão: 

Começou por informar relativamente aos s DJ’s que participam no programa da Semana da 

Juventude que três emitem os recibos e que os outros são convidados desses. 

 

Informou, o Senhor Presidente, sobre a questão de se optar por condicionar o acesso à rua 

Infante Dom Henrique tendo como alternativa a circular poente. 

 

Esclarece, o Senhor Presidente David Galego, a questão do outdoor em Montoito referindo que 

este é da Câmara e que está previsto passar a ter informação atualizada dos eventos a decorrer 

em todas as localidades do concelho dado este estar localizado numa entrada do nosso concelho. 

 

Relativamente aos aspiradores mecânicos, reconhece que estes não são o ideal pelo seu peso, 

mas se os funcionários reportarem a excessividade do peso, sabendo que é uma forma útil de 

limpeza, iremos nesse sentido adquirir os elétricos, mais leves e dinâmicos. 

 

Sobre a lista dos órgãos sociais da associação AJR irá, o Senhor Presidente consultar o ficheiro 

que lhe fizeram chegar para verificar a questão que a Vereadora Maria Inácia levantou e 

esclarecer-se na próxima sessão. 

 

Termina, o Senhor Presidente referindo que a rua Cândido dos Reis está, por lapso, cortada e não 

faz sentido que assim se mantenha, apenas deverá estar condicionada ao trânsito de pesados. 
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ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente 

2. Processos de Urbanismo 

3. Expediente 

4. Subsídios 

 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 47/22, em que é solicitado a constituição de prédio em regime de 

Propriedade Horizontal do prédio descrito no referido processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 28/07/2022 emitir Certidão de Propriedade Horizontal nos termos requeridos. 

 

Presente o processo nº 160/19, em que é solicitado a retificação de Certidão de Propriedade 

Horizontal do prédio descrito no referido processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 29/07/2022 emitir Certidão de constituição de Propriedade Horizontal nos termos 

requeridos. 

 

Presente o processo nº 115/22, em que é solicitado a emissão de certidão que ateste a 

aprovação de Emparcelamento do prédio descrito no referido processo. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 26/07/2022 emitir Certidão de aprovação de Emparcelamento nos termos requeridos. 

 

Presente o processo nº 13/21, em que é solicitado o licenciamento do projeto de especialidades 

referentes ao processo de licenciamento de construção nova de moradia unifamiliar do prédio 

descrito no referido processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 28/07/2022 aprovar o projeto de especialidades, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 18/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura de 

moradia unifamiliar do prédio descrito no referido processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 31/07/2022 aprovar o projeto de arquitetura, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 21/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura de 

moradia unifamiliar do prédio descrito no referido processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 01/08/2022 aprovar o projeto de arquitetura, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 34/21, em que foi dada resposta, pela requerente, às questões levantadas 

através da notificação nº 177/22, proceder à entrega dos projetos de especialidades do prédio 

descrito no referido processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 28/07/2022 aprovar o projeto de especialidades, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 36/21, em que foi dada resposta, pelo requerente, às questões 

levantadas através da notificação nº 182/22 e 265/22, no que ao projeto de arquitetura diz 

respeito, do prédio descrito no referido processo. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação prestada 

em 01/08/2022 aprovar o Projeto de Arquitetura, nos termos constantes do referido parecer. 

 

 

Expediente 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação do Regulamento de 

Homologação - Percursos Cicláveis e Centros “Cyclin’Portugal”. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Regulamento de 

Homologação - Percursos Cicláveis e Centros “Cyclin’Portugal”. 

 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação da proposta do 1ª Aditamento 

ao Protocolo de Cooperação celebrado em 11 de setembro de 2019 – Elaboração de estudos 

para implementação de um terminal de mercadorias na ligação Évora / Elvas. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador 

David Grave e os restantes votos a favor, aprovar o 1ª Aditamento ao Protocolo de Cooperação 

celebrado em 11 de setembro de 2019 – Elaboração de estudos para implementação de um 

terminal de mercadorias na ligação Évora / Elvas. 

 

Declaração de Voto do Senhor Vereador David Grave: 

 

A CDU vota contra porque já o tinha feito no passado quando foi aprovado o protocolo. Como 

tinha referido este protocolo não faz o menor sentido porque é para que as câmara paguem 

parte de estudo de viabilidade económica para justificar o cais de carga e descarga no Alandroal 

como se isso fosse necessário. Achará alguém que não é viável um cais de carga e descarga para 

dar resposta à industria do mármore ou dos vinhos? Só o Governo para empatar e tentar 

esquivar-se ao investimento nessa infraestrutura.  
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Presente documento com o registo nº 11749, de 25/07/2022, anúncio nº 116641/2022, 

solicitando informação sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência 

relativamente ao prédio descrito no referido anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de 

preferência. 

 

Presente documento com o registo nº 12095, de 29/07/2022, anúncio nº 117782/2022, 

solicitando informação sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência 

relativamente ao prédio descrito no referido anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de 

preferência. 

 

Presente documento com o registo nº 12192, de 01/08/2022, anúncio nº 119986/2022, 

solicitando informação sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência 

relativamente ao prédio descrito no referido anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de 

preferência. 

 

Presente documento com o registo nº 12290, de 02/08/2022, anúncio nº 121317/2022, 

solicitando informação sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência 

relativamente ao prédio descrito no referido anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de 

preferência. 

 

Presente documento com o registo nº 12350, de 03/08/2022, anúncio nº 122051/2022, 

solicitando informação sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência 

relativamente ao prédio descrito no referido anúncio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta não exercer o direito de 

preferência. 
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Presente o requerimento registado sob o NIPG 12794/22, em que a Associação Jovem de 

Redondo, solicita licença especial de ruído para a realização do evento “Dia Internacional da 

Juventude”, a realizar no dia 13 de agosto no Centro Cultural de Redondo, palco exterior.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a licença especial de 

ruído, para o próximo dia 13 de agosto, até às 00:00 horas do dia 14, respetivamente, devendo 

ser cumpridas as disposições legais e regulamentares respetivas. 

 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação da proposta de preços dos 

copos.  

Para realização das Festas da Juventude 2022 a Câmara Municipal adquiriu copos reutilizáveis de 

28cl, 60 cl, e Fitas Lanyard brancas. 

Que os bens vão ser vendidos pelas associações/empresas que vão comercializar bebidas no 

Parque Ambiental de Redondo durante a Festa da Juventude 2022. 

Que as mesmas vão comprar esses bens à Câmara Municipal pelo valor de: 

Copos de 28cl – 1€ 

Copos de 60cl – 1,50€ 

Fitas – 1,00€ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar os preços propostos. 

 

Presente uma informação registada sob o NIPG 921/22, solicitando a renovação do prazo de 

permanência no CAME, por mais 12 meses, com inicio imediatamente após a conclusão dos 

primeiros 18 meses. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a renovação do prazo de 

permanência no CAME, como solicitado. 

 

Presente um email, em nome da Sociedade Artística Reguenguense, Secção de Motorismo, em 

que solicita o parecer da Câmara Municipal relativamente à passagem, pelo Concelho de 
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Redondo da 34ª edição da BAJA TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz/Mourão, que se realiza 

entre os dias 23 a 25 de setembro/22. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável ao solicitado, 

com a apresentação de documento assinado pelos proprietários ou arrendatários dos terrenos 

utilizados pela prova.   
 

 

Subsídios 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, propõe que seja 

atribuído à Arredondarte Associação Cultural, um subsídio financeiro no valor de 80,00 € (oitenta 

euros), para comparticipar as despesas com a deslocação de um elemento que vai atuar no 

evento Semana da Juventude. 

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, propõe que seja 

atribuído à Associação Ajudar com Coração, um subsídio financeiro no valor de 750,00 € 

(setecentos e cinquenta euros), com vista ás iniciativas solidárias desenvolvidas e ações externas 

de promoção do concelho de Redondo. 

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, propõe que seja 

atribuído à Associação Recreativa e Desportiva de Santa Susana, um subsídio financeiro no valor 

de 2.000,00 € (dois mil euros), como comparticipação dos custos associados ao evento Festas de 

Verão de 2022 a promover pela Associação nos dias 02 e 03 de setembro de 2022. 

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

 

Presente e explicada a proposta do Senhor Presidente da Câmara em que, propõe que seja 

atribuído à Associação da Casa do Povo do Monte Virgem, um subsídio em espécie no valor de 

1.176,00 € (mil cento e setenta e seis euros), como comparticipação para os custos com materiais 
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de reparação do Bazar das Festas da Serra D’Ossa e arranjos do recinto no âmbito das Festas de 

Verão de 2022 que se realizam nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2022. 

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

 

Presente o requerimento registado sob o nº 10952, em 08/07/2022, em que é solicitado apoio de 

2 latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base na informação do 

Gabinete de Ação Social, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 10499, em 04/07/2022, em que é solicitado apoio de 

2 latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base na informação do 

Gabinete de Ação Social, indeferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9173, em 14/06/2022, em que é solicitado apoio de 

2 latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base na informação do 

Gabinete de Ação Social, deferir o pedido. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 9526, em 21/06/2022, em que é solicitado apoio de 

2 latas de tinta água branca de 15l para pintura da habitação do requerente. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base na informação do 

Gabinete de Ação Social, indeferir o pedido. 

 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 10888, requerendo apoio à 

natalidade, nos termos do artigo 4.º do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, atribuir como reembolso de 

despesas, o valor de 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros) conforme estabelecido no artigo 4.º 
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do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade, reembolsados mediante apresentação de 

comprovativo de despesas. 

 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 10781, requerendo apoio à 

natalidade, nos termos do artigo 4.º do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, atribuir como reembolso de 

despesas, o valor de 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros) conforme estabelecido no artigo 4.º 

do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade, reembolsados mediante apresentação de 

comprovativo de despesas. 

 

O Senhor Vereador David Grave interveio para referir que não concorda que as informações 

presentes a reunião de câmara para apoio ao Associativismo não venham acompanhadas pelos 

pareceres ou informação do Gabinete de Apoio ao Associativismo e Juventude. À semelhança do 

que acontece com o urbanismo ou com o Gabinete de Ação Social, os processos vêm todos 

acompanhados com informação técnica para uma melhor análise, mas o mesmo não acontece 

com os do Associativismo, se há um Gabinete quer acreditar que há uma pronuncia dos técnicos 

sobre esses mesmos pedidos os quais deverão ser presentes em reunião de câmara. 

 

 

Modificação Permutativa 

Presente e explicada a 9ª modificação orçamental permutativa da despesa, a qual foi aprovada 

por despacho do Senhor Presidente da Câmara, devendo ser submetida a ratificação da Câmara 

Municipal. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado na 

modificação orçamental permutativa da despesa. 

 

Presente e explicada a 10ª modificação orçamental permutativa da despesa. 

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

permutativa da despesa. 
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Reserva de Recrutamento 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação da proposta de utilização de 

reserva de recrutamento de procedimento Concursal do Agrupamento de Escolas de Redondo e 

anulação da decisão tomada na reunião de Câmara de 08 de junho 2022, na parte a que se refere 

à proposta de abertura do procedimento Concursal, referencia M: 1 lugar de assistente 

operacional, área escolar.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta a anulação da abertura do 

procedimento Concursal, referencia M: 1 lugar de assistente operacional, área escolar. 

 

Plano de Coordenação do Evento – Festas de Agosto 2022/ Semana da Juventude 

O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação e explicação do Plano de Coordenação do 

Evento – Festas de Agosto 2022/ Semana da Juventude. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Plano de Coordenação do 

Evento – Festas de Agosto 2022/ Semana da Juventude. 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Sendo a reunião pública, esteve presente o munícipe, Senhor João Azaruja, que interveio 

referindo ser proprietário de um prédio junto ao prédio do posto de turismo e que já reportou ao 

senhor Vereador e ao Senhor Pedro Proença ter infiltrações graves junto ao prédio da Câmara 

desde a intervenção neste, pretende desta forma ver o problema resolvido assim como as 

manchas nas paredes após a pintura do edifício contiguo, mais acrescente que em janeiro o 

senhor Pedro Proença esteve no edifício a fazer esse levantamento. Intervém o Senhor 

Presidente David Galego referindo tomar nota da questão levantada para posteriormente se 

tratar da questão com o técnico mais esclarece que a Câmara já tem a posse administrativa do 

prédio, deste modo já pode ter acesso ao interior. 
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ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

ordem de trabalhos, eram 17:45 horas. 
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