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Sessão ordinária de 26 de setembro de 2022 

ATA Nº 4 

----- Aos vinte e seis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e dois, no salão 

do Centro de Cycling Serra D’ossa, em Aldeia da Serra, 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); 

Sérgio António Carvalhal Ramos (MICRE), em substituição do membro João António 

Parreira Canha (MICRE); Ana Mafalda de Sousa Molefas Coelho da Gama (Uma Nova 

Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Francisco Manuel Lúcio Fanica (Uma Nova 

Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP), em substituição do membro 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); Elisabete Piedade Falé Rainho (MICRE); Maria Eduarda do Amaral 
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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 Montoito). -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

1. Informações 

2. Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

3. Informação sobre a situação financeira do Município 

4. Informação de compromissos plurianuais assumidos 

5. Moção de Recomendação - Prevenção de eventuais danos causados por javalis 

em meio urbano (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS 

– PP) 

6. Recomendação à Câmara para criação de uma “Fun Zone Mundial 2022” 

(Proposto pela CDU) 

7. Proposta de Reconhecimento e respetiva declaração do Interesse Público 

Municipal do Projeto da Herdade da Palheta 

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

9. Alteração Orçamental Modificativa 

10. Relatório 1.º Semestre 2022 – ROC 

 

Período antes da ordem do dia 

 

----- 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 
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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 3/2022, da sessão ordinária de 27 de 

junho 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 à eleita Ana Mafalda Gama (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova 

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

---- A eleita Ana Mafalda Gama cumprimentou os presentes e fez uma intervenção que 

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

“Boa noite a todos, 

Em primeiro lugar, gostaria de alertar para uma situação que tem vindo a acontecer 

recorrentemente e nós, na continuação daquilo que era a nossa postura no mandato 

anterior, não podemos deixar de a mencionar. Prende-se com o facto de uma parte 

bastante significativa das publicações disponíveis na página do Facebook do Município 
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conterem incongruências, erros ou omissões. Sendo esta rede social um meio muito 

importante de divulgação do Município, não é de todo producente que tal ocorra. Dou 

alguns exemplos: 

- publicação identificando como cantor Miguel Azevedo em vez do correto Miguel 

Araújo, e outra publicação feita no dia 14 que dava conta de um corte de água a ocorrer 

no dia 12, mais uma  que identificava erradamente o local CCR em vez do correto Parque 

Ambiental, só para citar alguns exemplos. Preocupa-nos que tal aconteça sendo que, 

quando são por nós identificados os erros, há um delay excessivo em corrigi-los o que 

não deveria também acontecer. Por isso, alertamos para esta situação e pedimos que 

sejam tomadas as ações necessárias para que a sua frequência possa ser cada vez 

menor. 

Recordo também que passa hoje um ano sobre a data das eleições que alteraram a 

composição do elenco governativo municipal com a obtenção da maioria UNA na gestão 

da Câmara Municipal. Posto isto, impõe-se um balanço e uma reflexão que, enquanto 

membro eleita desta AM, penso que é devida e que devo aos munícipes que vos/nos 

elegeram. Onze meses volvidos sobre a tomada de posse, há com certeza muito por 

fazer mas não posso deixar de elencar muito do que já foi feito e que constava no nosso 

programa eleitoral. Vejamos e recorrendo ao boletim de candidatura: 

Acelerador multilingue – iniciado; 

Robusta dotação orçamental para bolsas de estudo – em marcha; 

Redondo Wineland – a acontecer; 

Redondo ao Palco – feito e a acontecer; 

Dinamização de atividades como a Feira do Livro e Feira Medieval – feito; 

Programa Redondo em Férias horários alargados  - feito; 
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Desenvolvimento e potenciação das infraestruturas desportivas já existentes; 

Iniciativas Night Dance Summer Fitness – Semana da Juventude; 

Criação de Espaço de co-work em Montoito – candidatura em marcha; 

Plano de Prevenção Rodoviária e Eliminação de Barreiras – em marcha. 

Sim, é verdade que alguns destes eventos já aconteciam mas é inegável que a qualidade 

com que acontecem é agora bastante superior bem como a comunicação que é feita 

antes durante e após. Como tal, não podíamos deixar de referir aqui uma palavra de 

incentivo ao nosso executivo para que continue a encetar projetos com elevada 

qualidade. 

Obrigada por terem possibilitado a ocorrência de uma Semana da Juventude que 

congregou oferta musical, cultural e desportiva tendo efetivado aquilo que foi uma 

proposta MICRE aprovada já neste mandato, a Festa da Juventude, disponibilizando aos 

jovens uma semana recheada de eventos. Obrigada pela elevação que demonstram até 

a executar parte das propostas da oposição. 

Obrigada por ouvirem os munícipes e aqui não podemos deixar de mencionar a abertura 

que tiveram com a população de Montoito, algo que não me lembro de ter visto no 

anterior executivo. A proximidade entre a sede de concelho e a freguesia de Montoito é 

cada vez mais uma realidade. 

Obrigada por tudo terem feito para se encontrar um investidor para a Palheta. 

Obrigada por terem retomado a atualização do PDM. 

Obrigada por disponibilizarem ginástica de manutenção quinzenalmente em todas as 

localidades do concelho. 

Obrigada pelo cuidado com a aplicação dos fitofármacos, organizando o seu devido 

acondicionamento e aplicação. 
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Obrigada por terem procurado uma solução para o lago seco de Montoito estando para 

iniciar a obra do futuro espelho de água. 

Obrigada pela valorização de um bem muito precioso do nosso concelho: o vinho!!!... 

Alavancando a marca Redondo Wine Land. 

Obrigada por terem melhorado as condições do Centro de Cycling com a 

disponibilização de água quente. 

Obrigada por eventos como o Redondo ao Palco, por terem levado o Natal a todas as 

localidades, seja na forma de uma decoração condigna bem como com a vossa presença 

e de todas as atrações disponibilizadas. 

Obrigada por uma feira cultural digna desse nome com uma oferta como nunca me 

lembro de ter visto. 

Obrigada por terem valorizado as carreiras de todos os funcionários que reuniam 

condições para tal e que assim o desejaram. 

Obrigada por terem disponibilizado atendimento permanente no CCR. 

Obrigada pela descentralização do São Martinho e a valorização da Mata Municipal. 

Obrigada pela extensão aos meses de agosto e setembro da iniciativa Redondo em 

Férias. 

Obrigada pela entrega dos manuais escolares o mais cedo de que me lembro, no fim da 

primeira semana com a presença de TODOS e sublinho TODOS OS VEREADORES, algo 

que nunca vi acontecer com o anterior executivo e que demonstra elevação e respeito. 

Obrigada por voltarmos a ter disponíveis os piquetes de canalizadores. 

Obrigada pela definição de 8 zonas de limpeza urbana com limpeza semanal. 
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Obrigada por terem conseguido um acordo com a ARS para resolver o problema da 

climatização do Centro de Saúde, para a construção de 2 novos postos públicos e pela 

execução do revestimento de chumbo no futuro gabinete do dentista. 

Obrigada por terem avançado com demolições em prédios devolutos que representavam 

um perigo para todos. 

Obrigada pelo respeito que demonstraram por todos os eleitos da Assembleia Municipal 

tendo-nos convidado para a apresentação das Ruas Floridas que ocorreu no fim de 

semana passado. 

Obrigada pela requalificação dos equipamentos desportivos como as balizas, pela 

limpeza em anos dos depósitos de água potável (há por aí preocupações com a 

qualidade da água da fonte num momento em que devemos evitar gastar água 

desnecessariamente). Mas ninguém se lembra de quem limpou os depósitos da água 

que bebemos que estavam numa situação terrível?!... Obrigada pela limpeza e 

desinfeção dos contentores após 2 anos. 

Obrigada pelo esforço para a colocação do ATM em Santa Susana. 

Obrigada pelos equipamentos cedidos à equipa de intervenção precoce. 

Parabéns por termos o 3º melhor Boletim Municipal a nível nacional. 

Obrigada pela gestão cuidada da cantina… o número de almoços disponibilizados que 

cresce a cada dia e o feedback das crianças é o bastante para perceber que quando se 

faz com cuidado as coisas correm bem. 

E não posso deixar de terminar saudando a capacidade do executivo para recuperar o 

investimento que estava perdido referente à obra da zona envolvente do Castelo. 

Muito mais haverá a fazer, mas saudamos o vosso esforço contínuo e transmitimos aqui 

o nosso agradecimento. É bom saber que, mesmo com tanta comemoração e tanta foto 
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nas redes sociais, o trabalho em prol dos munícipes acontece! Bem hajam! Acreditamos 

que, daqui em diante, vai ser ainda melhor porque somos de facto UMA NOVA ATITUDE! 

Os nossos parabéns!” 

----- 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). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A eleita Ana Mafalda Rebocho cumprimentou os presentes, e colocou algumas 

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

----- Perguntou qual a situação dos pombos na Praça da República, se haverá alguma 

solução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para finalizar perguntou qual a situação do CRO e o motivo do seu atraso. ------------

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

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

----- A eleita Ana Murteira cumprimentou os presentes e disse que após o primeiro ano 

autárquico quis deixar algumas observações. --------------------------------------------------------

----- Disse que em 2018 a oposição PPD-PSD CDS-PP tinha dito que os problemas do 

concelho estavam identificados. Que em 2021 tinham dito que em oposição tinha 

estado a trabalhar todos os dias ao serviço de Redondo. Disse que os munícipes 

acreditaram que os problemas estavam identificados e que o planeamento estava feito, 

e que seria uma questão de execução. Quis relembrar alguns problemas identificados 

na freguesia de Montoito que constaram do programa eleitoral e do orçamento para o 

ano de 2022. Na continuação, disse que era necessário criar um evento anual de 

agricultura e agroindústria. Questionou se o mesmo iria acontecer até ao final de 2022. 

------ Na continuação, disse que era necessário dinamizar e modernizar a feira medieval, 

perguntou o que foi diferente das anteriores. -------------------------------------------------------

----- Disse que as crianças estiveram ocupadas com o programa de férias, mas que as 

atividades não tinham sido planeadas para Montoito. ---------------------------------------------
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----- Na continuação, disse que se valorizaria a zona industrial de Montoito com a 

criação de emprego, perguntou se ainda iria acontecer este ano. ------------------------------

----- Disse que tinha dito que queriam posicionar Montoito como um polo de atividade 

para as empresas agrícolas, perguntou que posição tinha sido alcançada até hoje. --------

----- Disse que se tinha reportado à freguesia de Montoito por uma questão de 

proximidade e vivência diária, mas que também podia falar na Aldeia da Serra. ------------

----- Perguntou se já haveria projeto para as novas instalações sanitárias. --------------------

----- Perguntou se já tinha sido efetuada a reabilitação de pavimentos. -----------------------

----- Perguntou como foi melhorado o abastecimento público de água na Aldeia da 

Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Perguntou se já existia projeto para a requalificação do Largo do Chana. --------------

-------- Na continuação, disse e enaltecia que já se teriam efetuadas coisas boas, e que 

encontraram coisas menos boas, mas que começava a parecer que existe uma 

continuidade do trabalho que era criticado pela Uma Nova Atitude e conclui-o dizendo 

que já tinha passado um ano e que se tinha visto pouco. -----------------------------------------

----- 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 cumprimentou os presentes, disse que passado um ano sobre 

a tomada de posse deste executivo era necessário fazer uma reflexão. Disse que era 

necessário perceber se era este o caminho. ----------------------------------------------------------

----- Disse que da parte do MVR estava na hora de dizer “basta” à falta de inércia, de 

falta de ideias, a falta de orientação que a Nova Atitude lhe tem faltado para comandar 

os destinos do concelho de Redondo. ------------------------------------------------------------------

-------- Disse que estava à vista de todos que o concelho de Redondo continuava parado 

no tempo e sem perspetiva para o futuro, e que o resultado disso eram os enormes 

problemas detetados e sem resposta. -----------------------------------------------------------------

----- Na continuação, perguntou como se encontra o futuro desenvolvimento da zona 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 10 de 34 

Ata n.º 4 - reunião de 26 de setembro de 2022 

industrial de Redondo. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou onde estava a habitação para os jovens do nosso concelho, e onde e 

quando pretende a Câmara adquirir novos terrenos para o efeito. ----------------------------- 

----- Perguntou para quando a aceitação da competência da área social. ---------------------

----- Perguntou se existia algum regulamento de trânsito municipal. --------------------------- 

----- Perguntou também o que é que fazia um sinal de estacionamento proibido há mais 

de dois meses no passeio na Rua Miguel Bombarda. -----------------------------------------------

----- Em relação ao sinal de estacionamento em cima do passeio da Rua Engenheiro 

Eduardo Pacheco, disse que o mesmo perturba a mobilidade das pessoas e se a Câmara 

exige para apresentação de projetos a particulares ter atenção a mobilidade, e neste 

caso específico não acautelou essa mobilidade. -----------------------------------------------------

----- Perguntou o que é que tinha sido feito para melhorar as condições da habitação 

social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à cantina Escolar, disse que o serviço melhorou muito e felicitou o 

executivo por isso, mas que existia o problema que era o aumento dos almoços e a 

capacidade de dar resposta, porque como disse tinha sido contactado onde 

comunicaram a existência de filas para almoçar, causando transtorno e que as crianças 

acabam por não almoçar por terem medo de chegar atrasados às aulas. ---------------------

------ Em relação aos arranjos exteriores e espaços públicos, perguntou para quando a 

limpeza das palmeiras das entradas da vila de Redondo, e se continuam com a ideia da 

requalificação das mesmas entradas. ------------------------------------------------------------------

---- Na continuação, disse lamentar que o portão que dava entrada aos passadiços da 

Aldeia da Serra estava completamente destruído e tinha acabado de ser concertado por 

um munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para finalizar, disse que queria voltar à questão de a Câmara obrigar os munícipes a 

entregarem as avaliações acústicas para efeitos de obtenção da licença de utilização. Na 

sequência entregou ao Senhor Presidente da Câmara de Redondo, David Galego a 
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legislação a Portaria em vigor referente aos elementos instrutórios específicos para que 

o Senhor Presidente verifique que não é necessário entregar projeto avaliação acústica. 

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

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

deu a palavra ao eleito Luís Pereira (CDU). -----------------------------------------------------------

----- O eleito Luís Pereira cumprimentou os presentes e questionou o Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal para quando as transmissões das sessões da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou também ao Senhor Presidente da Câmara para quando a substituição 

dos telhados de amianto na rua Fialho de Almeida, disse que era uma situação 

inadmissível e que no anterior mandato a UNA tinha reivindicado situações da CDU e 

que passado um ano, nada tinha sido feito. ----------------------------------------------------------  

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

deu a palavra à eleita Mariana Chilra (CDU). ---------------------------------------------------------

----- A eleita Mariana Chilra cumprimentou os presentes e disse que a UNA não fazia 

justiça ao nome. Disse que se assinalava hoje um ano das eleições, e que toda a gente 

esperava a mudança e que passado um ano e analisando o trabalho deste executivo, e 

que o mesmo trabalho não se vê. -----------------------------------------------------------------------

----- Em relação à analise feita pela colega Ana Mafalda Gama, disse que lhe parecia que 

não viviam no mesmo concelho. Disse que não se vê o trabalho desenvolvido. -------------

----- Disse que havia uma desilusão das pessoas pelo trabalho desenvolvido, e que a 

nível de limpezas de ervas, valetas, sargetas, que não tinha melhorado e em alguns até 

tinha piorado. Em relação à água, disse que houve localidades do nosso concelho onde 

tinha faltado a água durante semanas. Disse que as condutas estavam velhas e a 

precisar de reparações, e que não se justificava que se passassem várias semanas os 

munícipes sem água. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ainda à água, disse que continua a faltar pressão da mesma em todo o 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 12 de 34 

Ata n.º 4 - reunião de 26 de setembro de 2022 

concelho e que se passou um ano e a situação tem vindo a piorar. ----------------------------

----- Na continuação disse que se falava tanto de cultura, mas que a CDU não conseguia 

ver quais tinham sido as novidades e melhorias culturais. Disse que tinha ouvido a 

colega Ana Mafalda Gama a falar de algumas atividades com nomes ingleses que não se 

percebiam, e que 70% da população deste concelho não sabe inglês. Disse que num 

concelho com tantas tradições, porque é que se estavam a utilizar termos em inglês. ----

----- Em relação ao desporto, disse que não se percebia o apoio que a Câmara tem dado. 

----- Em relação à ação social, disse que não se tinha visto uma medida distintiva do 

executivo anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Disse ainda que existe falta de organização dos serviços. -----------------------------------

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

deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Redondo José Carlos 

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

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Redondo José Carlos Cidade 

cumprimentou os presentes e colocou as seguintes questões. ----------------------------------

----- Perguntou qual a situação das passadeiras para as aldeias do concelho. --------- 

Perguntou também em relação aos semáforos o que é que se passava porque não 

estavam a funcionar corretamente. --------------------------------------------------------------------

----- Por último, recomendou que se fizesse um estudo do IMI, que o mesmo não deve 

ser taxado todo da mesma forma. ----------------------------------------------------------------------

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

deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta Freguesia de Montoito Henrique Duarte 

Caeiro Pereira (MICRE). ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Montoito Henrique Pereira 

cumprimentou os presentes e perguntou para o que iria servir o antigo espaço do 

centro de saúde de Montoito. ---------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou se o autocarro da Câmara cedido aos grupos consta também como 
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subsidio. ---------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou 

se estava previsto alguma solução para a comunidade de etnia cigana. -----------------------

----- Disse que o semáforo das Aldeias de Montoito continua avariado. -----------------------

----- Em relação às casas de banho públicas ao pé do lar, disse que estavam 

transformadas em estaleiros e que as mesmas deveriam estar abertas. ----------------------

------ Perguntou se houve algum subsidio para a festa do grupo coral de Montoito. -------

------ Perguntou qual o ponto de situação do processo relativo aos atos de vandalismo. -

------ Em relação ao transporte escolar, perguntou se o mesmo existe de Montoito para 

o Redondo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por último, disse que como tinha sido criticado de ter usufruído de alguma verba 

do quiosque do parque e para que não se repetisse, entregava as chaves do pavilhão 

desportivo para não ser acusado de estar a receber alguma coisa. ----------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal José Luís Mónica respondendo ao 

membro Luís Pereira, disse que a parte de aquisição do material não era com a 

Assembleia Municipal, e quis recordar que na última sessão de Assembleia Municipal 

tinha tido o cuidado de ter chamado os quatros representantes dos partidos para 

lembrar que era urgente alterar o regimento da Assembleia Municipal, porque se se 

quer implementar as transmissões online, terá que se colocar o regimento em 

conformidade para tal efeito. ----------------------------------------------------------------------------

----- Finalizou que quando mais depressa se fizer alteração ao regimento, mais depressa 

as transmissões serão efetuadas. -----------------------------------------------------------------------

---- 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 membro Ana Mafalda Rebocho (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma 

Nova Atitude), e em relação aos pombos, disse que se tinha encontrado uma empresa 

certificada para a captura dos mesmos, que não queria ter os ambientalistas à porta. 
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Disse que a empresa também fazia esse serviço no aeroporto de Lisboa, e que o mesmo 

já tinha sido adjudicado por três meses. ---------------------------------------------------------------

----- Em relação ao Centro de Recolha Oficial de animais, disse que era um projeto que 

deveria estar mais avançado. Disse que tinha sido candidatado nos primeiros dias de 

mandato, que o mesmo tinha sido aprovado e que o dinheiro do apoio tinha sido 

transferido antes do final do ano. Na continuação, disse que se detetou que o terreno 

onde está localizado o canil, local onde estava idealizado, parte dele estava em reserva 

ecológica nacional, e que inviabilizava qualquer construção. Disse que se tinham 

procurado terrenos, e que será num local junto ao Outeiro de Franco que o mesmo será 

construído, assim como o futuro Ecocentro Municipal. -------------------------------------------

---- Respondendo ao membro Ana Murteira, disse que havia efetivamente uma série de 

processos para a freguesia de Montoito. Disse que no próximo ano gostaria de conjugar 

a festa do Espirito Santo com a Feira Medieval e integrar a agroindústria nesta festa. ----

---- Em relação às atividades do Verão em Férias no mês de agosto, disse que a Câmara 

iria correr o risco, com a possibilidade de haver Redondo em férias em todas as 

localidades, e face aos constrangimentos teve que se fazer o programa em Redondo. 

Disse que já tinham sido acusados de se ter feito um programa muito bom, porque as 

crianças passaram o tempo no programa e não queriam ir para casa. -------------------------

---- Disse que a posição foi dar condições às famílias para poderem fazerem férias em 

família. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação à zona oficinal de Montoito, disse que tinha sido vendida de forma 

arbitraria e que era tudo menos uma zona oficinal. Disse que se tinha tentado há pouco 

tempo colocar mais uma adega no nosso concelho e que não foi possível encontrar um 

terreno para a mesma. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Na continuação, disse que esperava no próximo quadro comunitário uma zona 

industrial em Redondo. Disse que não faria sentido uma zona industrial com menos de 

25 hectares, e que se estava à procura de um terreno para a mesma. Disse que tinha 
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encontrado duas possíveis localizações. Disse que a zona industrial deverá ser o mais 

próximo dos cais de cargas e descargas de mercadorias, se o mesmo for devidamente 

autorizado pelo governo, e se for instalado na estrada Redondo-Alandroal, ou se não 

avançar terá que ser encontrada outra solução. Na continuação disse que quer 

inscrever a mesma no novo quadro comunitário 2030. -------------------------------------------

----- Disse que tinham entrado com um saldo de gerência de um milhão duzentos e 

sessenta e cinco mil euros e que na presente data, um ano depois, o saldo era cerca de 

um milhão cento e noventa mil euros, ou seja, o mesmo saldo. Contrariamente ao que 

alguns setores avançaram o saldo é hoje igual ao que foi recebido.  Disse que havia um 

défice orçamental que era do conhecimento de todos. Afirmou que queria gerir bem os 

saldos que existem, mas que se for preciso investimento estratégico, será possível 

financiá-lo fora dos quadros comunitários, e que alguns se irão fazer mesmo fora dos 

quadros comunitários. Disse que para se investir, muitas vezes terá qua acontecer dessa 

forma, e que não terão que ser os munícipes de hoje a pagar o benefício das gerações 

futuras. Ainda em relação à zona industrial disse que a terceira fase podia ser uma 

realidade. Disse que no dia 6 de dezembro de 2017 se tinha iniciado o mandato anterior 

e que a Câmara Municipal em reunião do mesmo dia tinha votado por unanimidade a 

abertura do procedimento de revisão do PDM, e conclui-o que se há um documento 

estratégico, esse documento é o PDM, que regula a atividade económica e os 

investimentos que podem ser feitos. -------------------------------------------------------------------

---- Na continuação da palavra, disse que no dia 29 de novembro de 2018 a Câmara de 

Redondo tinha recebido a notícia do programa operacional 2020 que tinham sido 

aprovados fundos comunitário de um milhão e duzentos mil euros para a expansão da 

zona industrial de Redondo, para que a terceira fase fosse em frente. Disse que o 

projeto devia ter a duração de vinte e quatro meses, e que terminava no final do ano de 

2020. Disse que a 19 de junho a Câmara entendeu avançar com o plano de pormenor e 

que tinha fixado nessa data um prazo de noventa dias. Disse que no final de 2021 por 
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responsabilidade do anterior executivo o PDM estava parado passados quatro anos e 

que o dinheiro que estava ao dispor da Câmara de Redondo iria para outros Municípios. 

Atualmente está-se a avançar com a revisão do PDM de forma acelerada, e que está 

convencido que até final do ano e em tempo recorde o procedimento de revisão do 

PDM estará concluído e no decorrer do primeiro semestre do próximo ano candidatar a 

expansão da zona industrial. -----------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação da palavra e em relação ao Largo do Chana e ao WC em Aldeia da 

Serra, a Câmara já tinha pensado em colocar uma estrutura amovível de WC, mas 

aqueles que existem não ficavam assim tão longe. -------------------------------------------------

----- Respondendo ao eleito Nuno Festas, disse que já tinha deixado umas nuances 

sobre a zona industrial e o que o pior que poderia acontecer era avançar para 

expropriação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação disse que a Câmara estava em negociações apara adquirir o 

terreno por cima do Poço Velho para a colocação de uma área para desenvolvimento 

habitacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação às competências no âmbito da ação social, disse que havia 

competências que a Câmara já tinha recebido e que em janeiro iria receber outra. Disse 

que tinha dito ao Dr. º José Ramalho se conseguisse antes da data prevista, que pudesse 

fazer chegar algum benefício para se se aceitassem mais cedo. Disse que achou 

importante serem feitas de forma faseada, e que a competência da educação tem sido 

pesada, porque a gestão não tem sido fácil. ----------------------------------------------------------

----- Em relação às filas da cantina escolar, disse que ainda bem que a adesão foi muita, 

que era o reconhecimento que esta aposta foi ganha. Disse que poderá haver 

constrangimentos porque a escola é que elaborou os horários. Disse que já tinha 

sensibilizado a direção da escola, achava que o problema não estava na fluidez, e que se 

for necessário colocava-se mais uma pessoa na cantina. Continuou dizendo que houve 

um crescimento de mais de cinquenta por cento de refeições na cantina escolar. ---- Em 
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relação às competências da saúde, disse que não se tratava só de receber as mesmas, 

mas que se ia ficar com edifícios degradados e a necessitarem de muitas obras. Disse 

que tinha também de olhar para quem trabalhava, para o seu bem-estar, onde o 

sistema de ar condicionado não funciona, e que levava a Câmara a não aceitar a 

transferência de competências. Disse que neste momento a ARS irá fazer toda a 

renovação do AVAC do Centro de Saúde. -------------------------------------------------------------

---- Em relação à cobertura do coliseu, disse que tinha havido duas consultas, solicitou-

se orçamentos, que se tinham lançado dois avisos/convites e que ninguém quis aceitar, 

e que se tinha aberto um concurso público e que não tinha concorrido ninguém. ---------

----- Na continuação disse que se tinha optado por revestimento com uma tela por ser 

mais barato, e porque estava esperançado que no próximo quadro comunitário exista 

uma verba para a eficiência energética e que se possa colocar a cobertura com 

pequenos favos para energia solar, e que a energia produzida possa alimentar o Centro 

de Saúde. Finalizou dizendo que queria candidatar esta proposta nos próximos anos. ----

----- Na continuação da palavra, disse que em relação ao regulamento de trânsito que se 

podia já ter avançado. Disse que a CIMAC tinha ficado de avançar com este processo em 

conjunto. Disse também que se projetou trabalhar em conjunto com a GNR por forma a 

que desse uma ajuda, mas que praticamente nada tinha sido feito. ---------------------------

----- Em relação ao sinal amovível, disse que poderá ser pelo facto de o camião do lixo 

ter dificuldade em efetuar a manobra. ----------------------------------------------------------------

----- Em relação à plataforma de cobrança das multas passadas pela GNR, disse que já se 

tinha avançado com os CTT e que havia uma vontade sua e do Presidente da CIMAC que 

fosse a mesma a assumir a responsabilidade da gestão da cobrança das multas. Disse 

que a Câmara de Évora já tinha uma plataforma própria, mas que os valores que tinha 

para a compra do mesmo eram exorbitantes. Disse que tinha havido discussão na 

CIMAC sobre este tema, e que ele e o Presidente da CIMAC tinham sido derrotados, e 

que por decisão da mesma irá cada Câmara efetuar a sua própria gestão da cobrança 
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das multas, e que a mesma é que irá negociar com os CTT. Disse que esta competências 

lhe parecia excessiva e que nem irá dar dinheiro à Câmara. --------------------------------------

----- Em relação à habitação social, disse que haviam algumas casas devolutas na Rua 

Fialho de Almeida, e que era de facto urgente habitação social e uma solução para a 

etnia cigana em Montoito. --------------------------------------------------------------------------------

----- Disse que a Câmara e a Santa Casa da Misericórdia de Redondo estavam a trabalhar 

em conjunto na Estratégia Local de Habitação, porque sem essa mesma estratégia não 

existem fundos comunitários. Disse que tinha sido efetuado pelo Dr. º Paulo Casinha um 

levantamento extraordinário das 115 situações de melhorias habitacionais, 69 da 

responsabilidade da Câmara Municipal e as restantes de entidades privadas ou social do 

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

----- Disse que grande parte das situações evidenciadas eram na Rua Fialho de Almeida, 

no Bairro de São Sebastião em Montoito, e para a comunidade de etnia cigana. -----------

----- Disse que a Estratégia Local de Habitação estava a avançar, e que haverá um plano 

B caso seja necessário, e que estava convencido que o processo estará concluído dentro 

de mais seis ou sete meses. Disse que a secretária de estado lhe tinha enviado uma 

mensagem para que quando se tivesse a estratégia mais ou menos afinada para que 

fosse contactada, e depois finalmente se fazer a candidatura ao PRR. ------------------------

----- Na continuação, disse que tinha tido o cuidado de falar com alguns moradores da 

Rua Fialho de Almeida alertando para as possíveis alterações. ----------------------------------

----- Em relação às palmeiras e espaços públicos, disse que já tinham sido identificados e 

solicitado orçamentos. Disse que foi efetuado um levantamento do arvoredo, e que 

estava aprovada uma candidatura para colocar mais zonas de rega nalguns locais, assim 

como mais arborização. Continuou dizendo que as alterações climáticas obrigavam a 

que fossem colocadas mais árvores. -------------------------------------------------------------------

---- Em relação às palmeiras, disse que já tinha pedido a dois artistas plásticos para 

pensarem numa das atuais rotundas, fazer um monumento de homenagem ao oleiro, 
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almocreve e às técnicas de pinturas. Na continuação, disse que a rotunda que lhe faria 

mais sentido, seria a da saída para o Alandroal, por ter ao pé o Poço Velho e as olarias, 

ou a rotunda para a saída de Évora por ser a entrada principal no concelho. ----------------

----- Em relação ao portão da entrada dos passadiços, disse que só depois de uma 

publicação no “Facebook” é que viu que estava partido. ------------------------------------------

----- Em relação ao rebentamento da conduta de água nos Foros da Fonte Seca, disse a 

população lhe tinha dito que a pressão no verão seria menor, e que no dia que teve 

conhecimento da falta de água, tinha falado com a pessoa que levantou a situação de 

forma pública. Disse que no dia seguinte que estava no local com a equipa de 

canalizadores, e que não sabia o que se passava, mas que se começou a abrir buracos. 

Disse que no dia seguinte se mandou comprar o material, porque era muito específico, 

e que felizmente se tinha encontrado uma enorme rotura de água, rotura essa que já 

tinha alguns anos de existência. Esta situação evidenciada em Foros da Fonte Seca 

tomou esta dimensão por não se ter feito nada durante anos. Frisou que não lhe tinha 

chegada a questão de falta de pressão. ---------------------------------------------------------------

----- Disse que que também havia um problema na Estrada Real de falta de pressão, que 

quando se está a bombear água para dentro do depósito da Aldeia da Serra, e como as 

bombas estão depois do local, sugam a água que está na conduta e que tira a pressão 

de água que vai para a estrada real. Disse que já falou com um proprietário na Aldeia da 

Serra para a colocação de mais um depósito para colmatar estas situações. ----------------

---- Em relação à avaliação acústica, disse que gostava de discutir os assuntos porque 

existem várias interpretações aos decretos leis. Disse que tinha um parecer da 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, que era onde as 

Câmaras iam beber muita informação. Disse que as CCDR eram sempre locais que 

emitem pareceres que a maioria das entidades respeitam. Disse que irá ter o cuidado 

de verificar a portaria que lhe foi entregue, mas que segundo o parecer a avaliação 

acústica era um dos elementos obrigatórios na instrução de processos. Disse que iria 
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verificar o mesmo de forma a chegar a alguma conclusão. ---------------------------------------

---- Respondendo à eleita Mariana Chilra, disse em relação às valas e valetas o trabalho 

tem sido efetuado, e que em relação às ervas assumia a responsabilidade do que correu 

mal. Acho que a solução mais amiga do ambiente poderia ter sido boa, mas que não foi. 

---- Disse que a aplicação de fitofármacos não podia ter sido efetuada sem haver um 

espaço para armazenamento dos mesmos, e como sabia que não tinha corrido bem, diz 

que assumiu essa responsabilidade, e que já tinha dado instruções para que este ano 

não voltasse a acontecer o mesmo. --------------------------------------------------------------------

----- Em relação à falta de água dos Foros da Fonte Seca, disse que no dia em que teve 

conhecimento da situação foi para o terreno. Disse que tinha ficado muito preocupado 

porque não sabia o que é que iam encontrar, e que felizmente foi identificado e o 

mesmo resolvido. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à cultura, disse que a cultura era quase tudo, e que estiveram a 

trabalhar na edição do livro “Homens Livro”, que era um marco importante da 

Biblioteca Itinerante, e que se estava a avançar com a biblioteca móvel nova. Disse que 

a cultura tinha sido também a feira do livro que dignificou a todos. Teve um 

investimento forte, mas com muita qualidade e diversidade. Disse que cultura também 

era ter o foyer do CCR com exposições permanentes de artista de Redondo e outros 

convidados. Disse que cultura era também se ter feito o concerto de Natal na Igreja 

Matriz com uma área de música adequada e apropriada a um espaço lindíssimo. Disse 

que cultura também era colocar um dinamismo completamente diferente no Natal na 

zona do castelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação da palavra, disse que não havia eventos de qualidade sem um forte 

investimento, mas que havia um défice corrente de há muitos anos nesta área. -----------

---- Disse que deverá ser agravado o IMI na situação de casas devolutas, e que havia 

essa responsabilidade de o fazer. Disse que pela primeira vez se tinha feito uma grande 

demolição na antiga rua de Évora quando a proteção das pessoas estava em perigo. 
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Disse que havia uma quantidade de edifícios nas mesmas condições. -------------------------

---- Em relação ao Redondo Wine Land, disse que o vinho é algo que deve ser 

valorizado, que deve ser apoiado, mas que se utilizar os nossos termos dificilmente se 

conseguirá internacionalizar, e o que a entidade de turismo pediu é que, se quisessem 

contar com eles no futuro, o evento teria que se internacionalizar. Disse que vê criticas 

nesta terminologia, mas que também se falou muito do “Dark Sky”, e para se conseguir 

atrair as pessoas teria que ser assim. Disse que o Redondo Wine Land era um programa 

que iria ter mais eventos. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação da palavra, disse que ainda havia muito a fazer, mas que foram 

feitas candidaturas para a recuperação das infraestruturas desportivas, foram feitas 

recuperação das piscinas cobertas, melhoramento das acessibilidades, criou-se o 

desporto de quinze em quinze dias para toda a população que quisesse usufruir. ---------

----- Respondendo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Redondo, José Carlos 

Cidade, disse que a questão das lombas e passadeiras e semáforos havia um orçamento 

para os mesmos, e que a CIMAC iria fazer um procedimento conjunto, e que estava 

praticamente concluído. Em relação às acessibilidades, disse que se tinha candidatado 

ao PRR duzentos e cinquenta mil euros para o Redondo, cem mil euros para Santa 

Susana e outras verbas para outras localidades para a melhoria das mesmas. Disse que 

o projeto estava feito, com locais todos identificados, e que estava à espera do PRR, 

mas que não se esperava muito mais, porque iria-se arrancar com zonas prioritárias. ----

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

Pereira, disse que em relação ao Centro de Saúde ainda não se tinha pensado em nada 

definitivo, terá que se avaliar as necessidades da população.  

---- Em relação às viaturas, disse que tem que ser cedidas às Associações, que não 

foram contabilizados os custos desses empréstimos. ----------------------------------------------

---- Em relação à comunidade cigana, disse que tinha dito uma reunião com a mesma, e 

que estava a ficar convencido e que faria sentido falar-se com o proprietário do terreno, 
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para que se pudesse colocar um contador de água, do que andar com o problema que 

existe atualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao transporte escolar, a Câmara teria que pagar os transportes na hora 

do almoço, e que a mesma irá fazer os transportes que necessitarem ser efetuados.  ----

---- Para concluir e em relação ao quiosque do parque de Montoito, disse que falta 

colocar o contador da luz, para que em vez de ser a Câmara a pagar, seja o 

arrendatário. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações 

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

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

 

Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

---- A Assembleia Municipal de Redondo apreciou a informação da atividade municipal. - 

 

Informação sobre a situação financeira do Município 

 

---- 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 este documento não 

passava mais do que transmitir à Assembleia quais os compromissos que estavam 

assumidos pela Câmara Municipal e que tem o valor a pagar nos anos seguintes. ---------   
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----- A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento dos compromissos 

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

 

Moção de Recomendação - Prevenção de eventuais danos causados por javalis em meio 

urbano (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 Carla Carvalho (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova Atitude) 

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

A eleita Ana Carla Carvalho fez uma intervenção que ora se transcreve: ---------------------- 

 
 UMA NOVA ATITUDE  

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO  

PREVENÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR JAVALIS EM MEIO URBANO  

“As obras da ferrovia (com a consequente perturbação de habitats dos javalis), a seca (e 

a, daí resultante, falta de alimento) e o aumento da população de javalis têm levado a 

que estes animais apareçam um pouco por todo o lado, desde áreas cultivadas, com 

prejuízos para os agricultores, passando pelas estradas onde provocam acidentes e até 

pela entrada em meio urbano com o que pode resultar em danos para bens, culturas e 

pessoas sobretudo quando surgem em varas como já tem sido reportado.  

O comportamento animal é imprevisível e por isso entendemos recomendar ao executivo 

as seguintes medidas:  

1) articulação entre a Proteção Civil e a GNR para partilha de informação sobre o 

assunto aqui descrito;  

2) contactos com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para obter 

informação acerca dos procedimentos a adotar com o objetivo de prevenir a 

sinistralidade e conservar a saúde pública e o bem estar da população;  
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3) se necessário, caso a situação se agrave, pedido de desenvolvimento de maior 

número de batidas às associações de caça e caçadores do concelho.  

 

Entendemos ser uma necessidade muito atual pois, em primeiro lugar, deverá estar 

sempre o acautelar de danos pessoais como aqueles que já aconteceram. Deveremos, 

por isso, dar-lhe a importância devida uma vez que todos temos noção sobre as 

características desta espécie selvagem.”  

OS ELEITOS DA UMA NOVA ATITUDE NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

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

 

 

Recomendação à Câmara para criação de uma “Fun Zone Mundial 2022” (Proposto pela 

CDU) 

 

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

deu a palavra ao eleito Luís Pereira (CDU) para explicação do referido ponto. --------------

---- O eleito Luís Pereira fez uma intervenção que ora se transcreve: -------------------------- 

 

 

 

Recomendação 

Criação de uma “Fun Zone” de 20 de novembro a 18 de dezembro para transmissão dos 

Jogos de Portugal no Mundial 2022 
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Considerando que: 

“Vivemos ainda um período de retoma da economia local que foi bastante 

penalizada pela Pandemia; 

A Câmara Municipal poderá ter um papel decisivo na dinamização da Economia 

Local; 

Durante o período de Verão houve uma presença popular bastante significativa nos 

eventos e festas populares por todo o concelho que foi sintomático da vontade 

popular de conviver, consumir cultura e desporto e de momentos de lazer; 

Um evento internacional com a dimensão do Mundial de Futebol, dinamiza a 

economia local durante o período em que decorre, podendo a Câmara criar as 

condições para tal; 

A transmissão em local público dos jogos da Seleção Portuguesa de Futebol é 

muito mais que uma simples transmissão, é um momento de lazer e de convívio; 

É necessário disponibilizar soluções de divertimento e entretenimento para os mais 

jovens, para que este tipo de evento seja um evento para famílias inteiras; 

Ao criar um evento desta natureza, a Câmara deverá ter em conta os empresários 

da área restauração e o movimento associativo do concelho; 

É um investimento relevante por parte da Câmara com garantia de retorno para a 

economia local e de bem-estar para a população do concelho. 

Nestes termos, os Eleitos da CDU vêm propor à Assembleia Municipal, reunida a 26 de 

Setembro de 2022, recomendar à Câmara Municipal de Redondo, que: 

1. Crie uma “Fun Zone” por ocasião do Mundial de Futebol, que irá decorrer entre o dia 

20 de novembro e 18 de dezembro, para transmissão dos jogos da seleção Portuguesa 

de Futebol, no Pavilhão de Exposições de Redondo; 

2. Encete os procedimentos necessários com vista a proporcionar soluções para a 

fun zone, como por exemplo: 

a) ecrã led de 5x3mts e respetivo material audiovisual necessário; 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 26 de 34 

Ata n.º 4 - reunião de 26 de setembro de 2022 

b) Matraquilhos humanos; 

c) Insufláveis; 

d) Baliza de prémios; 

e) Utilização das bancadas amovíveis do Pavilhão de Exposições para recriar o 

ambiente dum estádio de futebol; 

3. Crie zonas de comidas e bebidas, convidando associações e empresários da área; 

4. Providencie animação pré e pós transmissão dos jogos da Seleção Portuguesa 

com artistas locais; 

5. Se articule com o serviço de educação e com a comunidade escolar um total 

aproveitamento do investimento feito, como por exemplo sessões de filmes infantis 

ou didáticos, utilização dos equipamentos de entretenimento pelos alunos através 

das AEC’s ou através da escola. 

6. Promova e divulgue por meios próprios, através dos órgãos de comunicação social 

e/ou através de outros meios a “Fun Zone - Mundial 2022 em Redondo”, de forma a 

tornar o evento de dimensão distrital;” 

 

Os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal 

Mariana Chilra e Luís Filipe Pereira 

 

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

---- A eleita Ana Mafalda Gama interveio para dizer que não podia deixar de lembrar 

uma expressão usado no anterior mandato pela CDU, “Bem prega Frei Tomás, não faças 

o que ele diz, faz o que ele faz”, e que para seu espanto a moção da CDU também usa 

terminologia em inglês. ------------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao ponto seis, disse que a proposta era meritória, e que a UNA irá votar 
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favoravelmente, mas que a mesma levanta algumas reservas, porque não parece 

exequível o local indicado, pelo facto de haver no período compreendido regularmente 

uma série de eventos anuais nessa data. Solicitou também esclarecimentos sobre a 

aquisição de material ou aluguer, e como irá ser a utilização proposta pelas AEC'S. -------

----- Contudo disse que saúda a iniciativa, mas solicita que seja pensada a localização da 

mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de Redondo, José Carlos Cidade 

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

---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Redondo, José Carlos Cidade, disse 

que se iria abster porque na data de 25, 26 e 27 de novembro irá realizar –se o evento 

da Junta de Freguesia de Redondo. Disse também manter algumas dúvidas se esta 

proposta era benéfica para o comércio. ---------------------------------------------------------------

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

deu a palavra ao eleito Luís Pereira (CDU). -----------------------------------------------------------

---- O eleito luís Pereira disse a palavra “Fun Zone” foi mais para apelar à sensibilidade 

do executivo por utilizar “estrangeirismos”. ----------------------------------------------------------

----- Em relação ao local, disse que em alternativa poderia ser no Coliseu ou no pavilhão 

da Junta de Freguesia de Montoito. Finalizou dizendo que a proposta era para as 

associações e empresários do concelho. --------------------------------------------------------------

----  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 

moção de recomendação, com o voto de abstenção do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Redondo José Carlos Cidade (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova 

Atitude), e os restantes votos a favor. ----------------------------------------------------------------- 
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Declaração de Voto 

UNA 

“A declaração anterior irá contar como declaração de voto, e que não tem informação 

privilegiada.” 

 

Proposta de Reconhecimento e respetiva declaração do Interesse Público Municipal do 

Projeto da Herdade da Palheta 

 

---- 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 contrato de promessa 

compra e venda estava feito em julho. Que o investidor já esteve em alguns eventos 

públicos próximo do executivo Camarário, e o que se esperava após este 

reconhecimento de interesse público municipal se avançar com o projeto ao fim de 

mais uma década. Disse que como todas as situações de investimento, e com tudo 

aquilo que não está terminado, será um risco não vir a acontecer. Continuou dizendo 

que se deve dar a oportunidade e apoiar que quer investir, porque se avançar poderá 

dar posto de trabalho diretos e indiretos, e que o grupo estava instalado no Reino 

Unido e que poderá ser promovido nesses mercados o Redondo. ------------------------------ 

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

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

---- A eleita Mariana Chilra (CDU) perguntou qual o interesse público em concreto. Disse 

que a deliberação da Câmara devia obrigatoriamente vir fundamentada sobre a 

existência de interesse público. Disse que ou não tinha o documento na totalidade, ou 

aquilo que foi enviado não existia nenhuma fundamentação, não reunido requisitos 

para que a Assembleia se possa pronunciar. ---------------------------------------------------------
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---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, 

deu a palavra à eleita Maria Eduarda Rumiz (MVR) para intervir. -------------------------------

---- A eleita Maria Eduarda Rumiz (MVR) disse que fazia das palavras da CDU as suas. 

Disse que não encontraram qualquer fundamentação para ser declarado interesse 

público. Disse que de facto o projeto estava bem-apresentado e estruturado, que ia 

realçar o concelho, mas que era apenas um investimento de um particular e que na sua 

preceptiva visava apenas o interesse económico. ---------------------------------------------------

---- Na continuação da palavra, disse que o interesse público era o somatório de 

interesses individuais coincidentes em torno do bem da vida. Disse que de toda a 

análise que fez, não encontrou nada que se apoie nesta definição. ---------------------------- 

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

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

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

a base de suporte da deliberação a nível de Câmara e que o interesse público estava 

plenamente justificado em todo o texto do documento. Disse que haverá um 

investimento de setenta milhões de euros, prevendo-se que 72% de investimento seja 

feito nos primeiros três anos. Disse que era um investimento que iria gerar cinquenta 

postos de trabalho qualificados diretos, e a contratação de trabalho indireto. Disse que 

independentemente de ser de baixa ou alta gama, irá trazer turistas, que fará toda uma 

economia andar. Disse que não era só o executivo que pensava esta forma, também o 

governo declarou interesse público nacional do projeto, o tinha pensado da mesma 

forma. Disse que também que o custo da demolição ou abandono do espaço em termos 

ambientais seria um prejuízo. ----------------------------------------------------------------------------  

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

se estava ou não o interesse público formalizando na documentação apresentada à 

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

com os votos contra dos membros Mariana Rosa Gomes Chilra (CDU), Nuno Miguel 

Cochicho Rosa Grilo Festas (MVR), Luís Filipe Carrasco Mendes Pereira (CDU) e Maria 

Eduarda do Amaral Sequeira Tavares Rumiz (MVR), e os restantes votos a favor de se 

colocar à votação a proposta de declaração de interesse público nos termos 

apresentada a esta Assembleia. ------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 

com os votos contra dos membros Nuno Miguel Cochicho Rosa Grilo Festas (MVR) e 

Maria Eduarda do Amaral Sequeira Tavares Rumiz (MVR), votos de abstenção dos 

membros Mariana Rosa Gomes Chilra (CDU), Domingos Alberto Saraiva Boavida 

(MICRE), Ana Carolina Isabel Murteira (MICRE), Luís Filipe Carrasco Mendes Pereira 

(CDU) e Elisabete Piedade Falé Rainho (MICRE), e os restantes votos a favor a Proposta 

de Reconhecimento e respetiva declaração do Interesse Público Municipal do Projeto 

da Herdade da Palheta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Declarações de Voto 

CDU 

“A declaração de voto da CDU vai no sentido de não constar no texto a ata de reunião 

de Câmara a fundamentação que é obrigatória necessária para reconhecimento do 

interesse público. “ 

 

MVR 

“O MVR vota contra porque não conseguiu a documentação suficiente para se declarar 

o interesse público.” 
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Proposta 7ª alteração ao PDM – Plano Diretor Municipal 

---- 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 este processo de alteração 

ao PDM do executive anterior, que concordava com o mesmo. Disse que esta alteração 

ajudava no desenvolvimento do território em termos económicos e turisticos. ------------- 

 

---- 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 

com os votos de abstenção dos membros Mariana Rosa Gomes Chilra (CDU) e Luís Filipe 

Carrasco Mendes Pereira (CDU), e os restantes votos a favor a Proposta 7ª alteração ao 

PDM – Plano Diretor Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Alteração Orçamental Modificativa 

 

-------- 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 foi inscrever o valor de 

cento e quarenta mil euros por cada um dos novos postos de Saúde. ------------------------- 

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 

com os votos de abstenção dos membros Nuno Miguel Cochicho Rosa Grilo Festas 
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(MVR) e Maria Eduarda do Amaral Sequeira Tavares Rumiz (MVR) e os restantes votos a 

favor da Alteração Orçamental Modificativa. --------------------------------------------------------- 

 

Relatório 1.º Semestre 2022 – ROC 

---- Presente o referido ponto, a Assembleia Municipal de Redondo apreciou a 

informação referente ao Relatório 1.º Semestre 2022 – ROC. --------------------------------- 

 

Período de intervenção do Público 

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

palavra ao Senhor José Faustino do Monte para intervir. -----------------------------------------  

---- O Senhor José Faustino do Monte cumprimentou os presentes e quis deixar duas 

indicações ao Senhor Presidente da Câmara, nomeadamente disse que haviam muitos 

oleiros que não tinham fugido para outras profissões. Disse que sabia que havia uma 

preocupação com a olaria por parte da Câmara, que não se devia de perder e que 

poderá fornecer esses contactos de oleiros. ---------------------------------------------------------

---- Na continuação disse que há três semanas estava com um grupo investidores no 

concelho de Redondo e que havia interesse no projeto do Parque da Vigia. Disse que o 

seu interesse era desenvolver a sua terra e que brevemente dava notícias interessantes. 

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

palavra ao Senhor Paulo Sousa para intervir. ---------------------------------------------------------

----- O Senhor Paulo Sousa cumprimentou os presentes e disse que em relação ao 

coliseu, um pedaço de lona caiu em cima da habitação de um munícipe e quis chamar a 

atenção para a vinda do inverno e nas consequências que poderão surgir da cobertura 

do mesmo. Disse que o problema estava a agravar e que se podia ter remediado. --------

---- Na continuação, disse que em relação às férias desportivas que o Senhor Presidente 

da Câmara tinha dado a indicação de não ter colaboradores disponíveis, e que também 
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foi membro desta assembleia e que da vossa parte havia essa reivindicação. Disse que 

para seu espanto, agora que quando o novo executivo executa, não havia planificação. -

---- Perguntou porque é que a Rua Fialho de Almeida tinha sido alcatroada e que devia 

ter verificado se as condutas de águas estavam boas. ---------------------------------------------

---- Perguntou para quando a construção de um abrigo junto à Escola para os pais que 

esperam os filhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

palavra ao Senhor João Azaruja para intervir. --------------------------------------------------------

----- O Senhor João Azaruja cumprimentou os presentes, e disse que tinha estado numa 

reunião de Câmara anterior onde tinha apresentado um problema da sua habitação, 

pelo facto de ter infiltradas provocadas por uma obra da Câmara de Redondo. Disse que 

era a terceira vez que pedia para que resolvessem o problema e perguntou o que é que 

era necessário fazer mais. ---------------------------------------------------------------------------------   

---- 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 José Faustino 

do Monte agradeceu a informação prestada. Disse que a Câmara irá na revisão do PDM 

não prejudicar os investimentos. ------------------------------------------------------------------------

---- Respondendo ao Senhor Paulo Sousa, disse que também já tinha assumido algumas 

culpas e que não tinha problemas em fazê-lo. Disse que em relação à lona do Coliseu, 

por ele já estava efetuada a reparação. ---------------------------------------------------------------

---- Em relação às férias desportivas, disse que houve alguns constrangimentos, mas que 

do “feedback” as coisas tinham corrido bem. --------------------------------------------------------

---- Em relação à Rua fialho de Almeida, disse que as situações das condutas poderão 

ocorrer a qualquer altura, e que não se tinha identificado uma situação problemática. --

---- Em relação à construção de um abrigo, disse que ainda não tinha pensado no 
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problema. Disse que era um assunto que já foi falado várias vezes, que era pertinente e 

se iria averiguar. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Respondendo ao senhor João Azaruja, disse que já tinha tido a oportunidade de 

falar com o Eng. Pedro Proença, e que as infiltrações são da responsabilidade da 

Câmara, e que o mais rápido possível será efetuada uma intervenção. -----------------------   

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eram 23 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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