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ABERTURA 

Aos trinta e um 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 

17/2022, da reunião de 03/08/2022 após serem analisadas e contempladas as propostas de 

alteração, foi a mesma submetida à votação. 

A ata suprarreferida foi aprovada por unanimidade e em minuta. 

 

O Senhor Presidente da Câmara informou relativamente a um projeto que se encontra em 

construção, em parceria com a Adega Cooperativa de Redondo, o “Redondo Wine Land”. Trata-se 

de uma ambição que o executivo em permanência tinha desde o início do ano. Atualmente, a 

entidade Turismo de Portugal tem um programa de apoio, que comparticipa em 35% este tipo de 

investimentos, desde que a entidade promotora seja associações, empresas ou organizações não 

governamentais, por isso não pode ser a câmara a liderar o projeto e vai ser a Adega Cooperativa 

de Redondo. O projeto vai envolver todas as adegas do concelho, mas vai ser liderado pela Adega 

Cooperativa de Redondo. Já se realizaram reuniões com todas as adegas e houve consenso nesse 

sentido.   

O projeto começou a ser planeado no início do ano, foram existindo reuniões para aferir se se 

conseguiam apoios e por essa razão foi-se arrastando, sendo que só agora se vai conseguir 
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realizar e vai decorrer até ao final do ano, uma vez que será integrado no projeto da Turismo de 

Portugal, o “Portugal Eventos”, a aprovação da candidatura foi demorada, mas vai ter que se 

realizar este ano.  

O Senhor Presidente da Câmara deu informação em detalhe relativamente ao que consta do 

programa do evento “Redondo Wine Land”. Pretende-se com este evento projetar o Redondo 

como região de vinhos. Referiu que este projeto se interliga, via produção de vinho 

realizada pelos monges eremitas, com outro projeto, liderado pela Câmara Municipal de 

Redondo, no âmbito da divulgação turística integrada da Serra D’Ossa, e que conta com a 

parceria das câmaras de Estremoz, Alandroal, Borba e Vila Viçosa. Este projeto turístico, que já 

teve recentemente reuniões do grupo de trabalho intermunicipal será concebido em várias 

vertentes, a parte histórica, a parte cultural, a natureza, a preservação da biodiversidade e das 

espécies. Para se conseguirem os apoios do Turismo de Portugal é necessário construir projetos 

com planos de sustentabilidade bastante fortes. 

Já existem algumas iniciativas projetadas e algumas serão discutidas mais à frente. A Entidade 

Regional de Turismo irá contratar uma empresa para fazer a candidatura “âncora”, olhando para 

os contributos de cada uma das câmaras. Depois cada uma das câmaras municipais irá associar 

aos seus projetos a essa candidatura âncora. A ambição é entregar o projeto agregado ao 

Turismo de Portugal até final do primeiro trimestre de 2023.  

O Senhor Presidente da Câmara deu informação sobre dois pequenos projetos para os quais se 

conseguiu aprovação de candidatura, um para divulgação e dinamização dos passadiços da Serra 

D’Ossa e outro para a promoção da Oficina das Ruas Floridas / Ruas Floridas.   

O Senhor Presidente da Câmara deu informação sobre o programa previsto para a Feira de S. 

Francisco. 

O Senhor Presidente da Câmara deu informação que está prevista uma solução para a questão 

dos pombos à semelhança do que foi feito noutros concelhos. Contactou-se uma empresa 

especializada para esse fim que os recolhe e os leva integrando-os em pombais. Esta é uma 

solução legal e que irá avançar. 

 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador David Grave. 
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O Senhor Vereador David Grave questionou, estando prevista a abertura da Piscina Coberta, se os 

problemas existentes já estão resolvidos. 

Questionou sobre o motivo da retirada de verba, na modificação orçamental, na rubrica 

destinada aos campos de Padel. 

Referiu que, devido ao produto que está a ser colocado na água das fontes, a água está muito 

suja, cria uma nata que dá muito mau aspeto, para além disso a mármore já está a ficar azulada. 

Perguntou se a iluminação dos edifícios municipais já começou a ser desligada devido a poupança 

energética, referindo as Piscinas que está às escuras, assim como a Praça da República que está 

com pouca iluminação, considera que neste período de verão ainda com as piscinas a funcionar e 

com alguns turistas a passear, devia manter-se a iluminação dos espaços. 

Questionou sobre os custos da Feira do Livro, se ainda não estão fechados, assim como os custos 

das Festas de Agosto. 

Referiu que tomou conhecimento de um pedido de manifestação de Interesse Municipal, por 

parte da IPSS Ajudar com Coração, questionou sobre o ponto de situação. 

Questionou sobre o ponto de situação sobre o terreno junto ao Museu do Barro, que o Senhor 

Presidente tinha contactado com os proprietários. 

Relativamente à requalificação do pavimento da Rua Fialho de Almeida, questionou se já foi 

pensada alguma solução para as casas pré-fabricadas, pelo menos para as coberturas. 

Referiu que a Mata Municipal se encontra com algum lixo, muito suja, cortaram a vedação, os 

caixotes do lixo, papeleiras, não têm sido limpos. Na Estrada de Montoito, há um local onde está 

a ser depositado entulho, será conveniente atuar antes que comece a acumular. Disse que junto 

ao Coliseu ainda há sujidade proveniente da tourada das Festas de Agosto que ainda não foi 

limpa. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, registou as considerações, respondendo às questões colocadas 

pelo Senhor Vereador David Grave, referiu, relativamente à Piscina Coberta que os problemas 

estão a ser resolvidos, quando se voltou a encher surgiu um novo rebentamento, mas está 

resolvido. 



 

MUNICIPIO DE REDONDO  

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ATA N.º 18/2022 REUNIÃO DE 31/08/2022 

 

5 

Sobre os campos de Padel referiu que são para avançar, no entanto, ainda não se encontrou o 

local ideal e por essa razão não se iniciarão este ano e retirou-se a verba. Deu informação sobre 

um local que está em análise, junto ao complexo desportivo, onde ficariam disponíveis os 

balneários da piscina, o mesmo funcionário que trata da abertura do pavilhão, trataria dos 

campos de Padel, e conseguia-se manter toda a zona desportiva, que foi pensada com lógica, ter 

uma zona desportiva toda integrada, ali seria o ideal, mas, reforça, os campos de Padel são para 

avançar. 

A iluminação elétrica ainda não foi dada indicação para ser desligada, possivelmente foi devido a 

mexidas nas Festas de Agosto e foi desligada alguma iluminação sem intenção, já solicitou que o 

eletricista verificasse.  

Em relação aos custos da Feira do Livro, está prestes a ser fechado e será dado conhecimento. As 

Festas de Agosto, em termos de custos, o maior investimento foi a aquisição das tendas, que 

serviram não só para as festas como serviram para a dinamização de todos os eventos da câmara. 

Os concertos tiveram comparticipação através do “Fora de Cena”, houve a despesa normal do 

som e logística, no Parque Ambiental também não foi nada de excessivo, mas dará 

conhecimento. 

Sobre o pedido de interesse municipal da IPSS, informou que solicitou ao Chefe de Divisão do 

Planeamento de Desenvolvimento que organizasse o processo de acordo com a informação 

necessária, à semelhança de outros pedidos idênticos que já surgiram, para que se possa 

deliberar com sustentabilidade.  

Em relação ao terreno junto ao Museu do Barro informou que tem insistido junto do banco, mas 

ainda não tem uma resposta concreta. 

Relativamente às casas pré-fabricadas da Rua Fialho de Almeida, estão incluídas na Estratégia 

Local de Habitação, juntamente com outras situações que estão identificadas, quer em Redondo, 

quer em Montoito, para serem intervencionadas, estas são a prioridade, que vão estar 

candidatadas ao abrigo do PRR, mas que obriga a que primeiro se faça o acordo com o programa 

“1º Direito” e que foi definido foi incluir todas essas habitações na Estratégia Local de Habitação. 

O processo está bastante avançado, a empresa que está a fazer o trabalho tem sido rápida, o 

levantamento todo tem sido feito por parte da câmara, que é quem conhece os casos e situações 
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mais deficitárias, está a ser feito um levantamento bastante pormenorizado, para se poder fechar 

a estratégia e apresentar a candidatura ao “1º Direito”. 

 

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

 

A Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas começou por questionar sobre o valor que a câmara 

recebeu pelas fitas e copos vendidos na semana da juventude. 

Referiu que viu na página do facebook do Município que tinha sido assinado o auto de 

transferência de competências na área da Saúde, considera que, neste caso, tinha sido pertinente 

os Vereadores da Oposição terem sido informados antes, uma vez que é uma responsabilidade 

conjunta, bastava um simples telefonema, não se podem limitar a receber apenas convites para 

almoços e eventos, esta era uma questão importante. 

Relativamente à água, disse que já tinha referido numa reunião anterior a questão da 

necessidade de haver uma campanha de poupança de água e de se reduzirem os consumos de 

água com a rega, nessa altura só uma parte do concelho estava em situação de seca severa, neste 

momento, está todo o concelho em situação de seca extrema. Na sessão da Assembleia 

Municipal seguinte à sua intervenção na câmara, a Coligação PSD-CDS, UNA, apresentou uma 

moção de recomendação de poupança de água, a qual foi aprovada por unanimidade, no 

entanto, o que constata, é que ainda nada foi feito, pelo que questionou se se têm reduzido as 

lavagens no Parque de Máquinas e Viaturas, se os serviços estão devidamente informados que 

devem fazer poupança, alertou para o facto de que a Piscina Coberta, no último ano, sem 

qualquer atividade, gastou cerca de 650m3 de água.  

Questionou se é verdade que uma semana antes do Festa da Juventude, no Parque Ambiental, 

estiveram a encher o lago do Parque Ambiental com água potável durante cerca de 48 horas, 

tirada de uma boca de incêndio e utilizando uma mangueira emprestada pelos Bombeiros.  

Referiu que o normativo dos Prémios de Mérito Escolar refere que a entrega de prémios deve ser 

feita no início de cada ano letivo, pelo que sugere que a câmara articule com o Agrupamento de 

Escolas e façam a entrega deste prémio em simultâneo com a entrega dos prémios do Quadro de 
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Honra, por forma a que haja mais assistência, uma vez que o Quadro de Honra abrange mais 

alunos e leva mais familiares a assistir. 

Disse que vê, há alguns dias, uma carrinha, da câmara, estacionada durante a noite, nas Aldeias 

de Montoito, presume que seja um funcionário que está destacado, questionou se nesta situação 

há pagamento de ajudas de custo. 

Alertou para o facto de no próximo ano letivo já ser a diretora do Agrupamento de Escolas a 

autorizar as férias dos funcionários afetos às escolas, pelo que deixa o alerta para a questão das 

férias, principalmente em agosto e poder vir a acontecer o que aconteceu este ano em Montoito, 

ficar tudo de férias e não ficarem as atividades asseguradas. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, registou as considerações, respondendo às questões colocadas 

pela Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas informou que ainda não tem informação sobre o 

valor dos copos e fitas, estão a ser feitas as contagens, das devoluções, e o apuramento do valor. 

Sobre a assinatura do auto de transferência de competências na área da saúde referiu que a falta 

de comunicação se tratou de um lapso da sua parte, tem sido enviada informação sobre eventos 

e outras questões, mas esta situação falhou. 

Relativamente à campanha de poupança de água informou que está a ser feita a campanha 

nacional, nos serviços o que não é essencial não se lava, pode-se verificar pelo carro que o Senhor 

Presidente utiliza, não é lavado há mais de dois meses.  

Sobre a questão do gasto de água na Piscina Coberta sem qualquer atividade, referiu que da 

primeira vez a piscina perdia água e foi reparada, e quando voltou a ser cheia e posta em carga 

houve mais roturas na canalização que obrigaram a esvaziar de novo para reparar. A piscina é 

antiga e as canalizações estão em muito mau estado. 

Sobre a questão de se encher o lago do Parque Ambiental água potável, referiu não ter 

conhecimento. 

Quanto à carrinha da câmara estacionada nas Aldeias de Montoito deve-se ao facto de o 

funcionário estar a desempenhar funções, temporariamente, na substituição do tratorista, por 

motivo de férias e nestas situações não são pagas ajudas de custo. 
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Relativamente à autorização das férias do pessoal afeto às escolas, informou que o Senhor 

Vereador do Pelouro da Educação já está com essa preocupação para as férias do Natal, no final 

do primeiro período letivo.  

 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Pedro Roma. 

 

O Senhor Vereador Pedro Roma começou por dar informação sobre o programa “Verão em 

Férias”, que vai terminar no dia 02 de setembro, funcionou de acordo com o objetivo, de julho e 

02 de setembro, não se pode prolongar mais porque tem que ser feita a limpeza da escola e 

outros afazeres. O balanço é bastante positivo, houve uma média de 40 inscritos por semana, 

cerca de 30 a 35 refeições diárias, houve uma diversidade de atividades completamente diferente 

do que costumava acontecer, também relacionado com o facto de haver atividades durante mais 

tempo e ter que se diversificar, reforça que considera que o balanço é bastante positivo, com 

muito esforço por parte das equipas, no entanto, foi um benefício para as famílias do concelho 

que puderam ter os meninos ocupados durante mais tempo e aliviou no planeamento das férias 

familiares. Há coisas a afinar, como é normal, será feito um relatório que será partilhado com os 

vereadores, mas considera que a mudança foi visível e o benefício foi notório. 

Referiu que nas próximas duas semanas vão decorrer, em Redondo, via CIMAC, duas ações de 

formação de Atendimento e Gestão de Conflitos, na qual vão estar cerca de 22 funcionárias 

afetas às escolas, considera que é importante qua as funcionárias tenham este tipo de formação, 

porque se valorizam a elas e o serviço, numa zona sensível como é a escola. 

Informou que já estão em fase de preparação vários eventos para se realizarem até ao final do 

ano, como é o caso do “Redondo Wine Land”, a Feira de São Francisco, a Rua Móvel, o São 

Martinho, O Natal é Aqui, já se estão a iniciar planos de execução para que as coisas se façam 

com tempo e o menos atropelos possíveis. Para além disso, mantém-se o apoio logístico nas 

festividades do concelho e eventos das associações. 

Deu informação que foi inibido o ninho de vespa asiática que se encontrava na Serra D’Ossa, com 

a colaboração do Serviço de Proteção Civil do Município de Gavião, correu bem e está a ser feito 

o acompanhamento, pelo que deixa o agradecimento ao Serviço de Proteção Civil do Município 
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de Gavião. Referiu que a CIMAC tem um projeto para adquirir um equipamento para dar resposta 

a todos os municípios, mas até agora ainda se aguarda a resposta da CIMAC, até ao momento 

apenas foram distribuídas as armadilhas e os iscos. 

 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra à Senhora Vereadora Carla Figueiras. 

 

A Senhora Vereadora Carla Figueiras mostrou-se disponível para responder a eventuais questões 

que os vereadores queiram colocar, referindo que, no âmbito dos seus pelouros, está tudo a 

decorrer dentro da normalidade.  

Relativamente aos Serviços Online referiu que a afinação da parte informática com a empresa 

que dá assistência não tem sido fácil, mas espera-se que muito em breve possa ser 

disponibilizado esses serviços aos munícipes.  

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente 

2. Processos de Urbanismo 

3. Expediente 

4. Subsídios 

5. Proposta de Normas de Funcionamento da Piscina Municipal Coberta 

6. Protocolo de Cooperação – Agrupamento de Escolas de Redondo 

7. Proposta 7ª alteração ao PDM – Plano Diretor Municipal  

8. Modificação Orçamental 

 

Decisões do Presidente 

Presente a lista de pagamentos efetuados. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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Processos de Urbanismo 

Presente o processo nº 07/19, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura 

referente a alterações em obra de moradia unifamiliar, no prédio descrito no processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer técnico 

datado de 11/08/2022, aprovar o projeto de arquitetura de alterações em obra, nos termos 

constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 10/21, em que é solicitado o licenciamento do projeto de arquitetura de 

legalização e ampliação de instalações de agropecuária, no prédio descrito no processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer técnico 

datado de 23/08/2022, aprovar o projeto de arquitetura de legalização, nos termos constantes 

do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 14/22, em que é solicitado o licenciamento do projeto de legalização de 

uma piscina, no prédio descrito no processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer técnico 

datado de 25/08/2022, aprovar o projeto de arquitetura de legalização e projetos de 

especialidade, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 19/19, em que é solicitado o licenciamento do projeto de alterações em 

obra de moradia unifamiliar, no prédio descrito no processo. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer técnico 

datado de 10/08/2022, aprovar o projeto de arquitetura de alterações em obra e projeto de 

estabilidade, nos termos constantes do referido parecer. 

 

Presente o processo nº 41/18, em que é solicitado o licenciamento do projeto de alterações em 

obra de moradia unifamiliar, no prédio descrito no processo. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, com base no parecer técnico 

datado de 04/08/2022, aprovar o projeto de arquitetura de alterações em obra, nos termos 

constantes do referido parecer. 

 

Expediente 

Nos termos previstos na alínea e), do nº 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação em vigor, o Senhor Presidente da Câmara propõe ao órgão executivo a aprovação 

das seguintes alterações à Tabela de Tarifas em vigor, no capítulo de Equipamentos de Uso 

Coletivo – Piscina Coberta: 

 a fixação do preço de utilização livre ocasional, no valor de 3,20 € por cada período de 45 

minutos; 

 iniciando-se as atividades no próximo dia 12 de setembro, que o valor da mensalidade a 

cobrar no mês de setembro seja o equivalente a metade do respetivo valor previsto na 

tabela de tarifas; 

 aulas de recuperação – isenção de pagamento mediante prescrição médica. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as alterações propostas e 

supratranscritas. 

 

Presente documento com o registo nº 12729, anúncio nº 125539/2022, solicitando informação 

sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência relativamente ao prédio 

descrito no referido anúncio. 

O pedido obteve o despacho do Senhor Presidente da Câmara de não exercer o direito de 

preferência e à reunião a ratificar. 

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

Senhor Presidente. 

 

Presente documento com o registo nº 12857, anúncio nº 128016/2022, solicitando informação 

sobre a intenção da Câmara Municipal exercer o direito de preferência relativamente ao prédio 

descrito no referido anúncio. 
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O pedido obteve o despacho do Senhor Presidente da Câmara de não exercer o direito de 

preferência e à reunião a ratificar. 

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

Senhor Presidente. 

 

Presente documento com o registo nº 13430, anúncio nº 132720/2022, 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 13478, anúncio nº 133448/2022, 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 13478, anúncio nº 134721/2022, 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 o requerimento registado sob o NIPG 13289/22, em que a Casa do Povo de Monte 

Virgem, solicita licença especial de ruído para a realização das Festas de Verão da Aldeia da Serra 

D’Ossa, a realizar nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2022. 

O pedido obteve o despacho do Senhor Presidente da Câmara de autorizado e à reunião a 

ratificar. 



 

MUNICIPIO DE REDONDO  

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ATA N.º 18/2022 REUNIÃO DE 31/08/2022 

 

13 

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

Senhor Presidente. 

 

Presente o requerimento registado sob o NIPG 13296/22, em que a Filarmónica União 

Montoitense, solicita licença especial de ruído para a realização das Festas de Montoito, a realizar 

nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2022. 

O pedido obteve o despacho do Senhor Presidente da Câmara de autorizado e à reunião a 

ratificar. 

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

Senhor Presidente. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 12480, em que a Associação Desportiva e Recreativa 

de Santa Susana, solicita licença especial de ruído para a realização das Festas de Santa Susana, a 

realizar nos dias 02 e 03 de setembro de 2022. 

O pedido obteve o despacho do Senhor Presidente da Câmara de autorizado e à reunião a 

ratificar. 

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

Senhor Presidente. 

 

Presente o requerimento registado sob o nº 11701, em 22/07/2022, em que é solicitada a 

prorrogação do prazo, por um período expectável de 24 meses, para iniciar a construção no lote 

adquirido no Loteamento Municipal do Freixo.   

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a prorrogação do prazo, 

para início da construção, pelo período de 24 meses.  

 

Presente o requerimento registado sob o número 11385, em 18/07/2022, em que é manifestada 

a intenção de devolução, para a Câmara Municipal, do lote de terreno nº 39, do Loteamento 

Municipal da Quinta da Faia. 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a devolução do lote nº 39 

do Loteamento Municipal da Quinta da Faia, pelo valor da aquisição, 19.800,00€ (dezanove mil e 

oitocentos euros), sendo os custos, despesas com a respetiva escritura de compra e venda, 

suportadas pelo requerente. 

 

Presente o requerimento registado sob o NIPG 10874/22, em 01/07/2022, em que é solicitado o 

pagamento de quantia em dívida pelo fornecimento de água, em 24 prestações mensais. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base no parecer do Gabinete 

de Ação Social, deferir o pedido. 

 

Presente a informação da Técnica do SIG, Sistema de Informação Geográfica, acompanhada da 

respetiva planta de localização, identificando as vias a denominar, e do parecer favorável da 

Freguesia de Montoito, propondo que a Câmara Municipal delibere no sentido de aprovar: 

 Atribuir ao troço entre a Rua 1º de Maio e a Rua 25 de Abril, nas Aldeias de Montoito, a 

toponímia de “Rua das Falcoeiras”; 

 Atribuir ao Beco da anterior designada Rua das Falcoeiras, a toponímia “Beco do Bói”. 

 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a denominação das vias 

referidas conforme proposto.  

 

Subsídios 

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

atribuído ao Núcleo Andebol de Redondo, um subsídio financeiro no valor de 4.000,00 € (quatro 

mil euros), para fazer face a despesas inerentes com a filiação do Clube, as inscrições de atletas, 

treinadores, dirigentes, inspeções médicas e outros encargos. 

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 ao Redondense Futebol Clube, para fazer face às despesas inerentes à conservação e 

manutenção do Campo do Calvário, um subsídio financeiro no valor de 9.600,00 € (nove mil e 
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seiscentos euros), valor este pago em 3 (três) tranches de 3.200,00€ (três mil e duzentos euros) 

cada, sendo a primeira paga em outubro de 2022, a segunda paga em março de 2023 e a terceira 

paga em julho de 2023. 

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 ao Redondense Futebol Clube, um subsídio financeiro no valor de 10.000,00 € (dez mil 

euros), para fazer face a despesas inerentes com a filiação do Clube, as inscrições de atletas, 

treinadores, dirigentes, inspeções médicas e outros encargos. 

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 a atribuição ao 

Redondense Futebol Clube, de 600 litros de gasóleo para abastecimento das carrinhas do clube. 

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

 

Presente a informação do Coordenador Técnico da Subunidade Orgânica de Gestão de Consumo 

de Água, em que de acordo com as deliberações tomadas em reunião de Câmara, referente aos 

tarifários de água das associações, submete à consideração superior a informação sobre valores 

suportados pelas mesmas: 

 

Associação Contribuinte Percentagem 
devolução 

n.º 
consumidor 

Valor 
Total do 
período 

Valor 
total 
devolver 

Período da 
devolução 

Redondense 
Futebol 
Clube 

501515178 100 % 1619 
Campo de 
futebol 

1.484,67 1.484,67€ 03/2020 a 
07/2022 

Redondense 
Futebol 
Clube 

501515178 100 % 7191 Rega 1.104,54 1.104,54€ 03/2020 a 
07/2022 

 



 

MUNICIPIO DE REDONDO  

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ATA N.º 18/2022 REUNIÃO DE 31/08/2022 

 

16 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta conceder um subsídio financeiro, às 

associações referidas, no valor proposto do total a devolver. 

 

Declaração de voto do Senhor Vereador David Grave  

O Senhor Vereador David Grave referiu que não concorda que as informações presentes à 

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. 

 

Presente a candidatura de apoio à natalidade registada sob o nº 12037, 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 1.125,00€ (mil cento e vinte e cinco euros) conforme estabelecido no artigo 

4.º do Normativo Municipal de Apoio à Natalidade, reembolsados mediante apresentação de 

comprovativo de despesas. 

 

Presente a candidatura de acesso à Tarifa Social, registada sob o número 11256. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta e com base no parecer do Gabinete 

de Ação Social, atribuir a tarifa social. 

 

Proposta de Normas de Funcionamento da Piscina Municipal Coberta 

Presente e explicado o documento contendo as Normas de Utilização e Funcionamento das 

Piscinas Municipais Cobertas. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as Normas de Utilização e 

Funcionamento das Piscinas Municipais Cobertas. 
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Protocolo de Cooperação – Agrupamento de Escolas de Redondo 

Presente o Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Redondo e o Agrupamento de 

Escolas de Redondo, tem como finalidade promover a cooperação em matérias de interesse 

comum para os outorgantes, no âmbito das atividades do CTE – Centro Tecnológico Especializado 

da área industrial, no Agrupamento de Escolas de Redondo, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da região, nomeadamente no domínio da formação de jovens e adultos, na 

qualificação de recursos humanos, no âmbito da formação inicial e da aprendizagem ao longo da 

vida, bem como potenciar a cooperação em projetos de investigação ou prestação de serviços a 

empresas e outras instituições. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta ratificar a aprovação do Protocolo e 

a assinatura do Senhor Presidente da Câmara no referido protocolo. 

 

Proposta 7ª alteração ao PDM – Plano Diretor Municipal 

Nos termos do artigo 69º do Decreto-Lei nº 4/2015 (CPA), na sua redação em vigor, por se 

considerar impedido de participar na votação do presente ponto, o Senhor Presidente da Câmara 

ausentou-se da reunião.   

Presente a informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento que de seguida 

se transcreve:  

“A Câmara Municipal de Redondo, em reunião de 11 de agosto de 2021, deliberou, por maioria e 

em minuta proceder à 7.a alteração ao Plano Diretor Municipal de Redondo, fixando um prazo de 

12 meses para a referida alteração, ao abrigo do n.º 1 do 76.º do Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio. A referida alteração consiste no seguinte: 

1 . Revogação do Artigo 53.º  do atual Plano Diretor Municipal; 

2. Criação de um artigo denominado "Núcleo de Desenvolvimento Turístico - "NDT", 

conforme regulamento anexo à informação; 

3. Aprovação do Regulamento dos Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT) nos 

termos previstos no PROTA; 

4. Fixação do Praxo de 15 dias para o período de participação pública, após a 

publicação do aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e 
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apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam ser 

consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração; 

5. Submissão das alterações à apreciação da Assembleia Municipal, cumprido o 

período de participação pública e a pronúncia das entidades competentes. 

A deliberação de Câmara foi publicada no Diário da República através do Aviso n.º  18423/2021 de 

29 de setembro. 

Durante o Período de Discussão Pública não houve qualquer pronúncia sobre o tema. 

Na reunião ordinária datada de 22 de junho de 2022, a Câmara Municipal de Redondo deliberou, 

por maioria e em minuta, aprovar a proposta de 7a alteração ao Plano Diretor Municipal de 

Redondo e dar início ao período de discussão pública, nos termos do artigo 89.0 do Decreto-lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, pelo prazo de 30 dias seguidos, iniciando 5 dias após a publicação do 

aviso em Diário da República, aviso n.0 13871/2022 de 12 de julho. 

O período de discussão pública decorreu assim de 18 de julho de 2022 a 16 de agosto de 2022, 

não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, observações ou sugestões relativamente ao 

assunto em discussão. 

Neste contexto, somos a propor que a Câmara Municipal, delibere: 

a) Aprovar o relatório de ponderação das participações recebidas no período de 

discussão pública em anexo, e divulgar os resultados, designadamente através da 

comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e da página da 

internet do Município, conforme estipulado no n.º 6 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial; 

b) Aprovar a versão final da Proposta da 7.a alteração do Plano Diretor Municipal de 

Redondo, em anexo e coincidente com o documento anteriormente aprovado, e submete-

la à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do n.0 1 do artigo 90.º do RJIGT; 

c) Solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta 

para produzir efeitos imediatos nos termos dos n.0s 3 e 4 do artigo 57.0 do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação atual.” 

A Câmara Municipal deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Senhor Vereador 

David Grave e restantes votos a favor: 
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 Aprovar o relatório de ponderação das participações recebidas no período de discussão 

pública em anexo à informação, e divulgar os resultados, designadamente através da 

comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e da página da 

internet do Município, conforme estipulado no n.º 6 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial; 

 Aprovar a versão final da Proposta da 7.a alteração do Plano Diretor Municipal de 

Redondo, em anexo à informação e coincidente com o documento anteriormente 

aprovado, e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do n.0 1 do 

artigo 90.º do RJIGT; 

 Solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para 

produzir efeitos imediatos nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.0 do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 

 

O Senhor Presidente retornou à sala de sessões. 

 

Modificação Orçamental  

Presente e explicada a 11ª alteração orçamental permutativa. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a alteração orçamental 

permutativa ao orçamento do Município de Redondo. 

 

Intervenção do Público 

Não houve público presente na reunião. 

   

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram 18:30 horas. 
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