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Sessão ordinária de 28 de novembro de 2022 

ATA Nº 5 

----- Aos vinte e oito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, na sala 

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

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

Assembleia Municipal, sendo a restante mesa composta ainda pela Senhora Ana Carla 

Galito Vieira de Carvalho e pelo Senhor Francisco Manuel Lúcio Fanica. ---------------------- 

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

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

sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

João António Parreira Canha (MICRE); Ana Mafalda de Sousa Molefas Coelho da Gama 

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

Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Mariana Rosa Gomes Chilra (CDU); 

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

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

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

Ana Carolina Isabel Murteira (MICRE); Francisco Manuel Lúcio Fanica (Uma Nova 

Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP) em substituição do membro 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); Mónica Filipa Tendeiro Caeiro (MICRE) em substituição do 

membro Elisabete Piedade Falé Rainho (MICRE); Maria Eduarda do Amaral Sequeira 

Tavares Rumiz (MVR); José Carlos Ramalhinho Cidade (Presidente da Junta de Freguesia 
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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. Voto de pesar Senhor Francisco Carapinha (Proposto pela Uma Nova 

Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS – PP)  

6. Moção de Recomendação - Resiliência Energética no Município de 

Redondo (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS – 

PP) 

7. Moção de Censura contra a tomada de posição do Governo de Portugal - 

Restituição das despesas com a pandemia por COVID 19 (Proposto pela 

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

8. Autorização Prévia Prevista na Lei dos compromissos para o ano de 2023 

(art.º 6.º, n.º 1, alínea c9 da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro) 

9. Interesse Municipal do Projeto “Centro de Reabilitação Pediátrico” 

10. Proposta Taxas e Licenças 2023 

11. Taxa Municipal de direito de passagem 

12. Taxa de IRS (Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares) 

13. Taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) 
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13.1 - Fixação taxa de IMI 0,3% 

13.2 - Beneficio redução em função do número de dependentes 

13.3 - Fixação da redução de 25% a prédios urbanos com eficiência 

energética 

13.4 - Fixação de majoração de 30% a prédios urbanos degradados 

14. Taxa de Derrama 

15. Grandes opções do Plano e Orçamento para o Quadriénio 2023 – 2027 e 

Orçamento Municipal para 2023 

16. Mapa de Pessoal 2023 

 

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 

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 4/2022, da sessão ordinária de 26 de 

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

respeita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Intervenções no período Antes da Ordem do Dia 

 

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

deu a palavra ao eleito João António Parreira Canha (MICRE). ----------------------------------- 

----- O eleito João Canha cumprimentou os presentes e disse que se tinha concluído um 

ano de mandato e que não sendo uma Assembleia para se fazer balanço de exercícios, 

gostaria de colocar algumas questões. -----------------------------------------------------------------

----- Perguntou qual a situação da negociação com a União da Misericórdias 

Portuguesas para a instalação de cuidados continuados. -----------------------------------------

----- Perguntou qual o custo da ação de promoção das Ruas Floridas em Lisboa. -----------

----- Perguntou também qual o conjunto de compromissos e a sua quantificação em 

relação ao “Redondo Wine Land”. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- O eleito Domingos Boavida cumprimentou os presentes, e colocou algumas 

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

----- Perguntou qual a situação do compostor comunitário, qual a sua evolução. ----------- 

----- Perguntou também em relação à cobertura do Coliseu de Redondo para quando a 

sua reparação, uma vez que já tinha passado um ano e poder-se-ia ter feito muito mais.  

----- Em relação à captura dos pombos, questionou qual o ponto de situação. -------------- 

----- Para finalizar, deixou uma sugestão para que se colocasse no mínimo os sinais de 

sentido nas ruas que foram objeto de intervenção, e para que a população fosse 

sensibilizada para que colocasse o lixo dentro dos contentores. -------------------------------- 
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----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, 

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

----- O eleito Nuno Festas cumprimentou os presentes e quis deixar uma nota sobre a 

anulação da sessão de esclarecimento. Disse que deveria ter existido mesmo por pouca 

aderência que tivesse tido. -------------------------------------------------------------------------------

----- Questionou o Senhor Presidente para quando as transmissões da Assembleia 

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

----- Perguntou para quando a reposição do Parque Infantil na localidade de Foros da 

Fonte Seca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao regulamento de trânsito para quando o mesmo, uma vez que 

continuava uma confusão em relação à questão de estacionamentos. Disse que devia 

de haver uma sensibilização da parte da Câmara na colocação de sinais que permitissem 

uma roda em cima do passeio, e deu como exemplo a Rua de Montoito, onde não 

existe um único estacionamento depois de ter sido intervencionada. ------------------------- 

----- Na continuação, perguntou se a Câmara era para continuar a solicitar a validação 

acústica para efeitos de emissão da licença de utilização. ---------------------------------------- 

----- Em relação à questão do abrigo em frente da Escola para quem espera pelos 

alunos, disse que se estava a entrar no Inverno e que não via nenhum desenvolvimento 

para acautelar esta situação. -----------------------------------------------------------------------------

------------ Na continuação, gostaria de saber se a Câmara já tinha pensado o que fazer 

em relação ao parque de estacionamento ao lado do Pavilhão Gimnodesportivo. --------- 

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

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

Pereira (MICRE) para intervir. ----------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Henrique Pereira cumprimentou os presentes, e colocou algumas 

questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Perguntou em relação a uma questão colocada na anterior sessão sobre um 

subsidio para o Grupo Coral em que ponto se encontrava. ---------------------------------------  

----- Perguntou qual o ponto situação das casas de banho na localidade de Falcoeiras. ---

----- Questionou sobre a limpeza das ervas na antiga Escola da Aldeias de Montoito. -----

----- Perguntou se havia desenvolvimentos em relação ao assunto da casa da Associação 

do Moradores das Falcoeiras, qual era o ponto de situação. -------------------------------------

----- Na continuação perguntou sobre o semáforo da entrada da localidade das Aldeias 

de Montoito, que continuava avariado. ---------------------------------------------------------------

----- Disse que nas Aldeias de Montoito tinha sido demolida uma casa da Câmara, 

perguntou se a casa ao lado já tinha sido reparada. ------------------------------------------------

----- Perguntou em relação ao pavilhão desportivo de Montoito, se a Câmara já tinha 

reparado as portas e chuveiros. -------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação, disse que um funcionário da Câmara que gere a Freguesia de 

Montoito estava para se reformar, perguntou quem o iria substituir. -------------------------

----- Questionou o Senhor Presidente sobre a falta de passadeiras e pinturas das 

existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Disse que no parque de merendas em Montoito as mesas e bancos continuavam 

iguais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou qual era a ideia da Câmara para a questão o quiosque do parque. --------- 

----- Na continuação disse que em Montoito quando chove a água ia desaguar atrás do 

lar, perguntou se havia alguma hipótese de solução do problema. ----------------------------- 

----- Perguntou, porque foi abordado por um freguês por essa questão, tinha a ver com 

insetos que apareceram na salada da cozinha da Escola. -----------------------------------------

----- Perguntou se a Câmara vai arranjar uma parede que partiu à saída para Valongo. ---

----- Agradeceu à Câmara a oferta do magusto em Montoito, mas questionou quais as 

quantidades para o magusto em Redondo. ----------------------------------------------------------- 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 7 de 31 

Ata n.º 5 - reunião de 28 de novembro de 2022 

----- Disse que havia uma habitação que estava em perigo, que a mesma só estava 

segura por um pau, e que iria cair em breve, perguntou o que a Câmara poderia fazer. – 

----- Disse que verificava que o parque ambiental havia uma intervenção, perguntou se a 

Câmara iria tirar os paus e plásticos que estavam misturados com o entulho. ---------------

----- Na continuação, perguntou se havia possibilidade de a Câmara colocar contentores 

do lixo subterrâneos. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou também se a obra do Largo Dinis Miranda era para avançar ou não. ------

----- Para finalizar, perguntou se existe seguro, ou se já estaria tratado da parte dos 

veículos que foram multados em Montoito. ----------------------------------------------------------  

----- 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 João Canha (MICRE), e em relação à questão da Unidade de 

Cuidados Continuados, disse que tinha havido uma reunião com União das 

Misericórdias para se perceber o estado da situação, e que na verdade havia um 

protocolo redigido, mas que não estava assinado por ninguém. Disse que o protocolo 

era avançar com a construção da Unidade de Cuidados Continuados, que o apoio 

técnico era dado pela união da Misericórdias e que a gestão seria entregue à Santa Casa 

da Misericórdia. Disse que a Segurança Social iria tentar apoio com as verbas para o 

funcionamento. Foi dito na altura que o mesmo estava para breve a sua assinatura, o 

que nunca chegou a acontecer. Disse que admitia qua não tinha sido assinado, porque 

não havia nenhum financiamento aprovado para construir aquela unidade e que ficaria 

à responsabilidade da Câmara Municipal. Finalizou que da reunião tinha ficado em a 

Câmara encontrar um financiamento no próximo quadro comunitário 2030 e avançar 

com a mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação aos custos da promoção das Ruas Floridas, disse que tinham sido muito 

residuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Em relação ao “Redondo Wine Land” disse que se iria fazer o apuramento, que o 

Turismo de Portugal irá comparticipar em 35%, e que a Câmara irá ficar com o material 

adquirido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Respondendo ao eleito Domingos Boavida (MICRE), disse que a compostagem 

estava a servir somente um bairro e que pela avaliação que foi feita, estava a correr 

muito bem. Continuou dizendo que a adesão foi muito interessante, que se estava a 

fazer o acompanhamento diário e que se tinha candidatado ao fundo ambiental e que 

já tinha sido aprovado o apoio para uma segunda ilha de compostagem para a Horta do 

Letras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à cobertura do Coliseu, iria ser lançada um novo concurso. Disse que o 

último concurso tinha ficado deserto, e que tem havido dificuldades na adjudicação 

desta obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação à captura dos pombos, disse que atualmente existem três gaiolas. 

Referiu que a que estava a funcionar melhor era a que estava colocada na zona do 

castelo. Disse que a colocada no edifício da Câmara não estava a funcionar muito bem, 

e que a limpeza diária do espaço, a entrada e saída de pessoas prejudicava. Disse que a 

empresa não iria cobrar o primeiro mês, porque era de adaptação. --------------------------- 

----- Em relação à sinalização das obras, disse que seria melhor acelerar o processo e 

irem-se colocando alguns sinais. ------------------------------------------------------------------------

----- Para finalizar e em relação à acumulação de lixo junto aos contentores, disse que a 

Câmara irá fazer um trabalho forte de sensibilização nesse sentido. -------------------------- 

Respondendo ao eleito Nuno Festas, disse que o equipamento das transmissões já tinha 

sido testado, e que tinha gostado do que viu e estava pronto para ser utilizado. -------- 

Em relação ao Parque Infantil do Foros da Fonte Seca, disse que se estava à espera de 

adjudicar o serviço para pavimentação da zona. ----------------------------------------------------

- Em relação ao regulamento de trânsito, disse que se estava a fazer um trabalho com o 

novo comandante de levantamento das situações mais delicadas. Disse que já tinha sido 
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alterado o sinal de estacionamento em quatro rodas em cima do passeio para somente 

duas na rua Eng. Duarte Pacheco. Disse também que na rua de Montoito iria acontecer 

a mesma coisa, a possibilidade de estacionamento com a colocação de duas rodas em 

cima do passeio. ----------------------------------------------------------------------------------------

Disse que já tinha sido transferido para a Câmara a gestão das multas de trânsito, que a 

CIMAC tinha avançado para se adquirir uma plataforma através do CTT, e que o 

decreto-Lei vinha permitir que se possa delegar essa competência na CIMAC. Disse que 

da sua vontade era delegar essa competência. Disse também que o que estava a 

acontecer, era a emissão dos autos pela GNR, que, posteriormente os coloca numa 

plataforma. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em relação à avaliação acústica, disse que os técnicos da Câmara estavam a aprofundar 

o assunto, a fazerem consultas a outros Municípios por forma que se possa chegar a 

uma conclusão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em relação ao abrigo de proteção na Escola, disse que ainda não se tinha elaborado 

nenhum projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao estacionamento na Escola, disse que já tinham sido efetuadas 

medições e que os campos de Padel não poderiam ser construídos naquele sítio. ---------

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

Pereira, disse que em relação grupo Coral tinha sido cedido apoio solicitado. ---------------

----- Em relação às casas de banho das Falcoeiras disse que o assunto iria ser 

solucionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à Escola das Aldeias de Montoito disse que pensava que as ervas 

estivessem já cortas e que era um assunto a resolver. ---------------------------------------------

----- Em relação à casa da Associação dos Moradores da Falcoeiras disse que estava 

dependente da celeridade com que os proprietários conseguissem efetuar o registo. ----

----- Em relação ao semáforo na entrada das Aldeias de Montoito disse que se irá 

avançar com as reparações. ------------------------------------------------------------------------------
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----- Em relação à casa demolida nas Aldeias de Montoito disse que as reparações já 

estavam a ser efetuadas. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao pavilhão de Montoito disse que tinha ficado surpreso com a entrega 

das chaves por parte do Presidente de Freguesia, e que haveriam algumas reparações a 

efetuar e que a Junta de Freguesia tinha deixado chegar o mesmo a um estado 

lastimável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação ao funcionário que se irá reformar, disse que era um trabalhar 

importante e que ainda não havia nenhuma situação tomada para a sua substituição. ---

----- Em relação às passadeiras e pinturas das mesmas, disse que se tem efetuado 

muitas pinturas e que iriam ser efetuadas com a celeridade possível. -------------------------

----- Na continuação da palavra e em relação ao quiosque do Jardim, disse que ainda 

não havia decisão tomada. --------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à questão das águas a desaguar no Rossio, disse que era uma situação 

que tem décadas, que a Câmara terá a responsabilidade de o fazer e que já tinha 

colocada a situação aos canalizadores e pedreiros, para se tentar perceber como se 

poderia minimizar impacto. ------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à quantidade das castanhas para o magusto, disse que são colocadas as 

quantidades que parecem ser necessárias. -----------------------------------------------------------

----- Em relação ao problema da salada com inseto na cozinha da escola, disse que 

obviamente não queria que acontecesse, mas que poderia acontecer.  Continuou 

dizendo que a qualidade da cozinha atualmente tem o deixado muito confortável. -------

----- Em relação à parede partida para Valongo, disse que a Câmara tem no último ano 

interferido em muitas situações de degradação de imóveis. -------------------------------------

----- Em relação à questão do entulho, disse que irão ser retirados plásticos e madeiras 

por forma a não prejudiquem a consolidação do terreno. ------------------------------------ 

Em relação à troca de contentores de superfície por subterrâneos, disse que o caminho 

futuro passaria pela compostagem, pela recolha porta a porta e pela reciclagem. ---------
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----- Em relação aos seguros dos veículos, disse que o que poderá ter acontecido é que o 

seguro não estava na posse do condutor, que todos os seguros estavam atualizados. ----

----- Para terminar e em relação ao parque de merendas, disse que a Câmara queria 

substituir o mobiliário em madeira pelos de compósitos que serão mais duradouros. ----  

 

Informações 

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

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

 

Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

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

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

----- O eleito João Canha (MICRE) interveio dizendo que na apreciação das atividades 

Municipais tinha que dar os parabéns pelas alterações que sido efetuadas à estrutura 

orgânica e à criação do gabinete promoção e eventos. Disse que havia um modelo que 

estavam a seguir, muito assente na promoção da imagem. Frisou dizendo que não 

conseguia perceber a longo prazo todas estas atividades e que repercussão iriam ter na 

qualidade de vida das pessoas. --------------------------------------------------------------------------

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

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

----- A eleita Ana Murteira (MICRE) perguntou que apoio logístico foi dado à Assembleia 

Distrital do PPD/PSD de Évora no Auditório do Centro Cultural de Redondo, e se tinha 

sido paga alguma taxa. Disse que não era uma critica. ---------------------------------------------

----- Em relação às empreitadas em curso, perguntou se estavam realmente todas em 

curso ou algumas ainda seriam projetos. -------------------------------------------------------------- 

----- 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, e respondendo ao eleito João Canha 
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(MICRE), disse que não eram assim tantos eventos, que talvez a promoção que se fazem 

dos mesmos é que causa muito impacto. Referiu o impacto do evento “Redondo Wine 

Land” e o beneficio que poderá trazer para as empresas e para a economia local. --------- 

----- Respondendo à eleita Ana Murteira (MICRE), disse em relação ao apoio foi logístico 

tal como sempre se tem dado o mesmo a outras entidades. -------------------------------------

----- Em relação às empreitadas em curso, disse que para o gabinete técnico as 

empreitadas não eram só estar a fazer-se a obra no terreno. ------------------------------------ 

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

municipal para o período compreendido entre 1 de setembro e 28 de novembro de 

2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informação sobre a situação financeira do Município 

 

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

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

Informação de compromissos plurianuais assumidos 

---- A Assembleia Municipal de Redondo apreciou a informação de compromissos 

plurianuais assumidos no período transcorrido entre 26 de setembro de 2022 e 28 de 

novembro de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voto de pesar Senhor Francisco Carapinha (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação 

PPD/PSD – CDS – PP) 

 

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

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

Atitude) para explicação do referido ponto. ---------------------------------------------------------- 

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

TI CHICO SAPATEIRO – FREGUESIA DE MONTOITO 

 

“Francisco Carapinha da Conceição, da Freguesia de Montoito, conhecido pelo Ti Chico 

Sapateiro e nascido em 1933 foi uma pessoa notável daquela freguesia não só enquanto 

alfaiate – profissão na qual foi bastante reconhecido – como também enquanto 

participante proativo na comunidade artística Montoitense, através do Teatro e da 

Música. 

Ti Chico Sapateiro foi músico e colaborador da Banda Filarmónica União Montoitense e 

esteve sempre associado de forma ímpar ao Leilão do Divino Espírito Santo tão 

apreciado pelos fregueses de Montoito. 

É pois, com profunda tristeza, que lamentamos o seu falecimento neste voto de pesar. E 

entendemos que o presente voto deve ser dado a conhecer à sua família, amigos e à 

população em geral através dos meios disponíveis para a comunicação social.” 

OS ELEITOS DA UMA NOVA ATITUDE 

 

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

deu a palavra à eleita Mónica Caeiro (MICRE) para intervir. --------------------------------------

----- A eleita Mónica Caeiro fez uma intervenção que ora se transcreve: ----------------------

----- “No dia 10 de novembro de 2022, o dia ficou marcado pela partida do Senhor 

Francisco Carapinha. Neste dia a Freguesia de Montoito ficou mais pobre, pois perdeu 

uma grande rica e ilustre personalidade. Perdeu um alfaiate que vestiu muita gente, 

nomeadamente a nossa Banda Filarmónica União Montoitense, onde também foi 

músico, mas a música não era a sua única paixão. Perdeu o dinamizador do leilão da 

feira do divino Espirito Santo, onde o seu empenho e dedicação não eram diferentes. É 

por isso e com naturalidade e total solidariedade com a família que o MICRE acompanha 

este voto de pesar.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova Atitude), disse 

que se tinha enviado a moção atempadamente, e perguntou se isto era uma declaração 

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

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

disse que o que o MICRE fez foi um aprovar do Voto de Pesar. ---------------------------------- 

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

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

---- Presente o referido ponto, a Assembleia Municipal de Redondo deliberou por 

unanimidade e em minuta aprovar o Voto de Pesar ao Senhor Francisco Carapinha. ------ 

Moção de Recomendação - Resiliência Energética no Município de Redondo (Proposto 

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

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

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

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

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

 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO RESILIÊNCIA ENERGÉTICA NO MUNICÍPIO DE REDONDO 

“O contexto atual dos cenários de previsíveis alterações climáticas que indicam o 

aumento generalizado das temperaturas, acoplados com o aumento de períodos de 

escassez de água, fatores exacerbados no Mediterrâneo, aos quais se juntam o aumento 

da pressão antropogénica, constituem um sério problema do mundo de hoje a que urge 

responder rápida, eficaz e proativamente. A situação de conflito geopolítico mundial em 

que nos encontramos veio agravar ainda mais estas questões. 
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Cabe a cada um de nós reforçar as ações individuais de modo a aumentarmos a nossa 

resiliência energética e ambiental. Ações como a poupança urgente de água, a 

separação de resíduos, a adaptação das nossas casas a uma melhor gestão energética, 

a adesão a mecanismos de economia circular entre outros. Mas importa também que os 

municípios possam ser resilientes face a este contexto constituindo um exemplo para os 

munícipes. 

Deste modo, os eleitos da UMA NOVA ATITUDE, propõem à Câmara Municipal de 

Redondo a adoção de medidas de resiliência energética, especialmente importantes na 

época natalícia que se aproxima, tais como: 

1) a utilização racionada da iluminação pública com especial atenção aos edifícios 

municipais durante a época natalícia; 

2) especial atenção aos equipamentos de arrefecimento/aquecimento dos edifícios do 

município e a adequação da iluminação aos períodos de trabalho utilizando sempre que 

possível a luz natural disponível; 

3) a sensibilização das entidades privadas para a poupança energética, especialmente 

focada na época natalícia que se avizinha, mas promovendo a sua gestão cuidada 

durante todo o ano, na medida do que lhes for possível; 

4) fomentar a aplicação destas medidas em articulação com as Freguesias de Redondo e 

de Montoito e demais associações e coletividades do concelho.” 

OS ELEITOS DA UMA NOVA ATITUDE 

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

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

----- O eleito João Canha disse que o MICRE acompanhava a moção e era um desafio 

para o executivo municipal. -------------------------------------------------------------------------------

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

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta 

aprovar Moção de Recomendação - Resiliência Energética no Município de Redondo 

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

 

Moção de Censura contra a tomada de posição do Governo de Portugal - Restituição das 

despesas com a pandemia por COVID 19 (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação 

PPD/PSD – CDS – PP) 

 

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

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

----- O eleito João Canha disse que não conhecia no regimento da Assembleia Municipal 

a possibilidade de haver uma Moção de Censura. Disse que a Moção de Censura era 

uma figura jurídica própria do regimento da Assembleia da República. -----------------------

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

disse que a leitura que tinha feito da proposta era uma Moção de Censura contra uma 

tomada de posição e não contra o governo. --------------------------------------------------------- 

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: ---------------- 

 

MOÇÃO DE CENSURA CONTRA A TOMADA DE POSIÇÃO DO GOVERNO DE PORTUGAL 

RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PANDEMIA POR COVID 19 

“De acordo com a divulgação apresentada pela Ministra da Coesão Territorial, que 

tutela as autarquias, o Governo da República Portuguesa não tem condições para 

devolver o valor das despesas que os municípios gastaram no combate à pandemia por 

COVID 19. 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 17 de 31 

Ata n.º 5 - reunião de 28 de novembro de 2022 

A referida ministra, Ana Abrunhosa, assinalou ainda que do fundo de solidariedade 

europeia restam apenas 20 milhões de euros e que a única abertura possível a essa 

restituição é no âmbito deste fundo. 

Ora, o valor a restituir aos municípios é de 156 milhões e, segundo uma avaliação do 

Tribunal de Contas, esta é uma verba que não consta do Orçamento do Estado para 

2023, como se esperava. Em situações de urgência e de emergência – e muito bem – os 

municípios usaram toda a flexibilidade. Consideramos por isso muito justa e necessária a 

devolução do valor. 

Por conseguinte, os eleitos da UMA NOVA ATITUDE (Coligação PSD/PPD – CDS-PP) 

manifestam a sua indignação perante a situação e apresentam a presente MOÇÃO DE 

CENSURA CONTRA A TOMADA DE POSIÇÃO DO GOVERNO DE PORTUGAL da qual 

pretendem que seja dado a conhecer o seu conteúdo ao governo e aos meios de 

comunicação social pelos canais habituais.” 

OS ELEITOS DA UMA NOVA ATITUDE 

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

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

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

com os votos de abstenção dos membros Domingos Alberto Saraiva Boavida (MICRE) e 

Henrique Duarte Caeiro Pereira (MICRE), e os restantes votos a favor a Moção de 

Censura contra a tomada de posição do Governo de Portugal - Restituição das despesas 

com a pandemia por COVID 19. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorização Prévia Prevista na Lei dos compromissos para o ano de 2023 (art.º 6.º, n.º 1, 

alínea c9 da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro) 

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

deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ---------------------------------- 
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----- No uso da palavra, disse que o ponto em questão permitia a autorização prévia 

para o Presidente assumir os compromissos plurianuais e já estejam inscritos nas 

grandes opções do plano. ---------------------------------------------------------------------------------

---- 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 Autorização Prévia Prevista na Lei dos compromissos para o ano de 2023 

(art.º 6.º, n.º 1, alínea c9 da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro). ------------------------------------ 

 

Interesse Municipal do Projeto “Centro de Reabilitação Pediátrico” 

 

----- 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, disse que era um projeto com uma 

dimensão muito interessante para o concelho, para a criação de postos de trabalho. 

Disse que tem havido um grande interesse por parte da Câmara, e que até já se tinha 

cedido, no anterior mandato, um terreno para que o mesmo pudesse ser construído. 

Disse que poderá ser um benefico económico para o concelho. --------------------------------

----- 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) disse que queria parabenizar a Câmara por ter trazido 

o ponto devidamente fundamentado e estruturado. ----------------------------------------------

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

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

------ O eleito João Canha (MICRE) disse que os eleitos do MICRE iriam manifestar o seu 

interesse neste ponto, porque aproximava serviços, diferenciava o território e conferia 

uma nova centralidade em respostas de Saúde. -----------------------------------------------------
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----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

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

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

aprovar o declarer de Interesse Municipal do Projeto “Centro de Reabilitação 

Pediátrico”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta Taxas e Licenças 2023 

 

----- 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 disse que não havia novidade, que propunha 

manter a taxas e licenças tal como estavam. ---------------------------------------------------------

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

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

----- O eleito Nuno Festas (MVR) disse que gostaria de deixar uma nota, nomeadamente  

a isenção de taxas não só aplicada à restauração mas também a outro tipo de comércio. 

---- O senhor Presidente da Câmara Municipal, David Galego, informou o eleito Nuno 

Festas que os mesmos já se encontram isentos.----------------------------------------------------- 

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

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

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

aprovar a proposta de taxas e licenças 2023. -------------------------------------------------------- 

 

Taxa Municipal de Direito de Passagem 

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

deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ---------------------------------- 
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----- O Senhor Presidente da Câmara disse que esta taxa em termos de receita não era 

significativa e que a mesma não tinha impacto nos Municípes. ---------------------------------

----- 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 Taxa Municipal de direito de passagem. -------------------------------------------------- 

 

Taxa de IRS (Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares) 

----- 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 disse que este ponto também não tinha alteração 

nenhuma, que era manter o que tinha sido aprovado o ano passado. -------------------------

----- 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 Taxa de IRS (Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares). -------------------------------------------------------- 

 

Declaração de Voto  

CDU 

“A CDU absteve-se porque apesar de achar esta medida só vai beneficiar as pessoas 

com salários mais altos, há que criar uma especie de equilibrio à taxa da derrama que 

vai ser discutida ainda hoje.” 

 

Taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) 
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----- 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 disse em relação ao ponto 1 que era manter um 

imposto mínimo e que tinha haver com um projeto conjunto de todas as forças políticas 

ao longo dos últimos anos. --------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao ponto 2 era a redução do valor face ao número de dependentes. ------

---- Em relação ao ponto 3 era a redução de 25% sobre o valor aplicado a prédios 

urbanos que tenham eficiência energética. -----------------------------------------------------------

---- Em relação ao ponto 4 passava por penalizar os prédios que estavam degradados, 

abandonados e devolutos. --------------------------------------------------------------------------------  

 

 13.1 - Fixação taxa de IMI 0,3% 

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

do referido subponto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

com o voto de abstenção do membro José Carlos Ramalhinho Cidade (Uma Nova 

Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS – PP), e os restantes a favor a fixação da taxa de IMI 

em 0,3%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

13.2 - Beneficio redução em função do número de dependentes 

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

do referido subponto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar o beneficio redução em função do número de dependentes. ------------------------- 

 

13.3 - Fixação da redução de 25% a prédios urbanos com eficiência 

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

do referido subponto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

com os votos contra dos membros João António Parreira Canha (MICRE), Mariana Rosa 

Gomes Chilra (CDU), Domingos Alberto Saraiva Boavida (MICRE), Ana Carolina Isabel 

Murteira (MICRE), Luís Filipe Carrasco Mendes Pereira (CDU), Mónica Filipa Tendeiro 

Caeiro (MICRE) e Henrique Duarte Caeiro Pereira (MICRE), com o voto de abstenção do 

membro José Carlos Ramalhinho Cidade (Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS 

– PP), e os restantes votos a favor a Fixação da redução de 25% a prédios urbanos com 

eficiência energética. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.4 - Fixação de majoração de 30% a prédios urbanos degradados 

 

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

do referido subponto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

com o voto de abstenção do membro João António Parreira Canha (MICRE) e os 

restantes votos a favor a fixação de majoração de 30% a prédios urbanos degradados. – 

 

Declarações de Voto 

José Carlos Ramalhinho Cidade (Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS – PP) 

“A proposta está melhor, mas falta tributar que tem a segunda, terceira e quarta casa e 

casas arrendadas.” 

 

Mariana Chilra (CDU) 

“Nós percebemos que é um incentivo para os proprietários que investem na eficiência 

energética, no entanto achamos que penaliza aquele que não tem capacidade 
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económica para investir e há aqui por um lado o beneficio daqueles que têm mais 

capacidade para investir e a penalização daqueles que não têm.” 

Ana Murteira (MICRE) 

“Nós votamos contra o subponto 13.3 que não é que não consideremos que a eficiência 

energética não tenha importância, muito pelo contrário e até acharíamos bem que a 

Câmara se associe a campanhas de otimização de consumo, mas não podemos 

concordar com esta forma querer enaltecer a eficiência energética desta forma.” 

 

Taxa de Derrama 

 

----- 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 disse que a proposta que vinha à 

Assembleia era igual à do ano passado, que tem sido uma política do Concelho de 

Redondo para que se possa incentivar a fixação de empresas e criação de postos de 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 Mariana Rosa Gomes Chilra (CDU) e Luís Filipe 

Carrasco Mendes Pereira (CDU), e os restantes votos a favor a Taxa de Derrama. --------- 

 

Declaração de voto 

Mariana Chilra (CDU) 

“Nós não concordamos porque achamos que é injusto que sejam impostos a quem 

trabalha e não às empresas. Ainda que o redondo não tenha grandes empresas e 

percebe-se que se quer atrair investimento empresarial, mas é importante nós termos a 
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noção que a derrama uma taxa que se aplica sobre os lucros das empresas e, portanto, 

em nosso entender justificar-se que se aplicasse uma taxa mais baixa às pequenas e 

médias empresas que têm menos volume de rendimentos, e a taxa mais agravada às 

empresas maiores, que tenham maior volume de negócios e maiores rendimentos.” 

 

Grandes opções do Plano e Orçamento para o Quadriénio 2023 – 2027 e Orçamento 

Municipal para 2023 

 

----- 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 disse que a câmara tinha uma 

proposta de orçamento de doze milhões de euros. Disse que a mesma incluía pela 

primeira vez os valores das três áreas de competência que tinham sido transmitidas, e 

dái um valor de orçamento aquele que era habitual. ----------------------------------------------

----- Na continuação da palavra disse que em termos de transferência direta do estado 

era superior a 2022 mas, que da parte do FEF era menos dinheiro que em 2021. ----------

----- Finalizou dizendo que ia ser um ano dificil em termos de gestão orçamental com 

custos muito elevados. Disse ainda que orçamento tinha sido construído com algumas 

coisas do ano passado e com as várias forças políticas, e que se o mesmo não for 

aprovado a gestão será muito complicada de se efetuar. ----------------------------------------- 

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

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

----- O eleito Luís Pereira (CDU) disse que a CDU ía votar contra e que a mesma estaria 

disponível para discutir uma nova proposta séria. -------------------------------------------------- 

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

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

com os votos contra dos membros João António Parreira Canha (MICRE), Mariana Rosa 

Gomes Chilra (CDU), Domingos Alberto Saraiva Boavida (MICRE), Ana Carolina Isabel 

Murteira (MICRE), Luís Filipe Carrasco Mendes Pereira (CDU), Mónica Filipa Tendeiro 

Caeiro (MICRE) e Henrique Duarte Caeiro Pereira (MICRE), com o voto de abstenção dos 

membros Nuno Miguel Cochicho Rosa Grilo Festas (MVR) e Maria Eduarda do Amaral 

Sequeira Tavares Rumiz (MVR), e os restantes votos a favor as Grandes opções do Plano 

e Orçamento para o Quadriénio 2023 – 2027 e Orçamento Municipal para 2023. --------- 

 

Declaração de Voto 

João Canha (MICRE) 

“0s Redondenses em setembro de 2021 votaram nos PPD’s/CDS’s porque lhes foi dito 

que tinham durante 4 anos identificado problemas e tinham uma estratégia para os 

resolver. 0s Munícipes do Concelho de Redondo parecem ter acreditado nos PSD’s/CDSs. 

Estamos a debater o 2,o orçamento. No primeiro orçamento votámos a aprovação 

assumindo um sentido de responsabilidade e respeito pelos resultados eleitorais. Um 

benefício de dúvida que não teve correspondência prática. 0 primeiro ano de mandato 

dos PSD’s/CDSs náo mostra respeito pelos Munícipes nem pela essência do poder local 

democrático. 

Não mostram respeito, antes de mais, pelos eleitores porque passaram um ano a viver 

do trabalho de promoção das suas imagens, à custa do erário municipal, em vez de 

aplicarem soluções concretas, ágeis, eficazes, para as necessidades e expectativas dos 

Munícipes. 0 que mudaram, efetivamente, para a melhoria na vida das pessoas? 

Náo mostra respeito, também, pelas demais forças eleitas. Não mostra respeito pela 

democracia local. Das medidas propostas das restantes forças políticas, para o 

orçamento 2022 nada foi executado. Nem mostraram sequer intenção de executar. 
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Fizeram, portanto, da auscultação aos eleitos um “faz de conta", para que Ihes fosse 

viabilizado o orçamento. 

Podíamos ficar-nos pela declaração de voto da Vereadora eleita na Câmara Municipal, 

mas parece-nos necessário, aqui na Assembleia Municipal, ser ainda mais veementes, 

diante da deriva a que assistimos. 

Um orçamento não se compadece com atitudes aprendizes. Isso, foram-no durante o 

tempo em que eram oposição. Agora, estáo no comando. Têm responsabilidades. Têm a 

responsabilidade de fazer mais e melhor do que quem vos antecedeu. Devem ter a 

capacidade de articular todas as competências que estão instaladas nu Município, 

delegando responsabilidades, e perderem essa tentação centralizadora autocrática. 

Fizeram alguma incursáo por candidaturas procurando a oportunidade criada pelos 

sistemas de apoio nacionais e europeus. Mas, até agora sem sucesso. 

lnscreveram nos documentos que se assistia a uma erosão dos valores resultantes de 

exercícios anteriores. Mas, em nada vemos que estejam a fazer uma gestáo prudencial 

no plano financeiro, apontando mesmo para dificuldades para socorrer ás necessidades 

que o tempo presente nos coloca, com as sombras dum futuro cruel nos próximos 

meses. 

Onde está o plano para o alargamento da Zona Industrial do Redondo? Onde anda a 

Estratégia Local de Habitação, onde é que já se tornou visível? Não houve dinamização 

de Montoito como polo de desenvolvimento agrícola. Não houve valorização da Zona 

Oficinal de Montoito e instalação de empresas. Não houve nada feito na Aldeia da Serra. 

Não houve melhoria nas infraestruturas do Concelho, nas pavimentações, na sinalética. 

Onde está o regulamento de apoio ao Associativismo? Que reabilitação e requalificação 

se fez do Coliseu do Parque de Ferias? As pontes térmicas, as perdas de calor, da Piscina 

coberta foram resolvidas com os novos castelos das torneiras? 

Promoção, sim! Publicidade, Sim! Imagem pessoal, sim! Retorno programado às 

populações a suas actividades económicas, não! 
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0s eleitos do MICRE estáo e estarão prontos para apoiar a formulação dum documento 

que responda ás necessidades e expectativas das populações. Mas que os PSDs/CDSs 

não insistam em ficar únicos e solitários. 

Considerando os pressupostos acima resumidos e sem com isso estar a negar aspetos 

que consideramos positivos, o MICRE não pode deixar de votar contra as GOP e o 

Orçamento. 

 

Luís Pereira (CDU) 

“Não foram respeitadas sugestões da CDU, como a reaqualificação do Bairro António 

Festas, a reabilitação de caminhos e acessos em Santa Susana. Foi aprovada aqui na 

Assembleia Municipal uma proposta e morreu no executive. Outra questão foi a 

substutuição dos telhados na Rua Fialho de Almeida e o Senhor Presidente deu-me um 

prazo de seis meses e porenquanto não se ouviu falar em nada. Isto foram algumas das 

propostas que não foram ouvidas e pelo qual nós votamos contra.” 

 

Maria Eduarda Tavares (MVR) 

“Os eleitos à Assembleia Municipal pelo MVR não podem deixar de sublinhar que os 

documentos apresentados não traduzem uma verdadeira ação estratégica  para o 

concelho. È por demais evidente a falta de planeamento e de gestão da UNA para o 

Município de Redondo, continuando no mesmo desinteresse a que os Redondenses já 

vem refutando ao longo dos tempos. Consideramos que se trata à semalhança do do 

ano anterior o ppreenchimento de rúbricas genéricas, sendo depois sujeitas a alterações 

orçamentais ao longo do ano, e isso revela a falta de estratégia e de governação, a não 

definição de verdadeiros planos para o crescimento sustentável do concelho. Como já 

vem sendo apanágio, vamos ter um ano repleto de iniciativas culturais e de festas com 

uma fatia generosa do orçamento, ao invés de encontrarem políticas de incetivos e 

benefícios para a fixação de novos moradores para o concelho, com a captação de 
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investimento de novas empresas. Este orçamento e as Gop’S não refletem o projeto 

forte e de mudança para o concelho, onde trabalhar, investir, viver e ser feliz possa ser 

uma realidade conforme apreguado. Ainda assim não enquadrando a sua posição na 

política meramente sensacionalista e populista o MVR vai abster-se na votação dos 

documentos previsionais, PPI, PAM e Orçamento do seu nível de execução. ------------------ 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Montoito Henrique Pereira 

“Da parte da Junta de Freguesia de Montoito, fiz chegar também ao executive uma lista 

enorme e foi-me respondido na semana passada e nda foi feito.” 

 

Mapa de Pessoal 2023 

----- 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 disse que o mapa refletia a 

incorporação de novos funcionários que tinham vindo da transferência de 

competências, e que também tinham sido ajustados os contratos de trabalho a termo 

certo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dise que o mapa também previa que cada um dos concursos abertos, depois se 

pudesse utilizar a reserva de recrutamento. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

aprovar o Mapa de Pessoal 2023. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Período de intervenção do Público 

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

palavra ao Senhor Tiago Ribeiro para intervir. -------------------------------------------------------  
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---- O Senhor Tiago Ribeiro cumprimentou os presentes, disse que estava em 

representação da Empresa Manuel Gomes Nunes & Filhos, Lda e questionou o Senhor 

Presidente da Câmara o porquê desde junho que a empresa não tem sido dada a 

oportunidade de apresentar propostas para a venda de materiais. Disse que sabia que a 

Câmara tem adquirido materiais de construção, e perguntou qual a justificação. ----------    

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

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

----- O Senhor Domingos Madruga cumprimentou os presentes e disse que gostaria de 

deixar um desafio para alteração do nome da Aldeia da Serra para Aldeia de Pomares. --

----- Disse que era um processo moroso e que devia ser tentado. ------------------------------

----- Perguntou porque é que o apoio do normativo ao Associativismo estava parado na 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou porque é que a UNA prometeu um projeto forte onde as pessoas 

deviam gostar de viver, trabalhar, de investir e como vão executar tanta coisa com tão 

pouco dinheiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou onde estava o Redondo mais ”clean”, mais”green”, mais sustentável, 

mais inteligente. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação, disse que se congratulava com uma proposta que era sua das 

transmissões da Assembleia, e perguntou porque é que demorou um ano. -----------------

----- Perguntou também porque é que a UNA no anterior mandato votou na redução do 

plástico nos eventos da Câmara e este ano tinha feito o contrário. ----------------------------

----- Na continuação disse que gostou de ver a UNA a votar a favor do ponto 8, quando 

votavam sempre contra. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou o que é que a Câmara faz com dois mil euros para eventos do “Dark 

Sky”. ----- Em relação à requalificação do Largo do Xana, aproveitou para dizer que era 

necessário muito cuidado, para não sair outra requalificação do Largo Duques de 
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Bragança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação disse que se deviam de retirar o Plátanos, e ponderar a plantação 

de castanheiros ou carvalhos. ----------------------------------------------------------------------------

----- Disse que o WC no largo do Xana parecia-lhe não ser o melhor sitio. --------------------

----- Em relação ao Centro de BTT disse que não percebeu o que iria ser feito. --------------

----- Disse que havia disponibilidade de terrenos na Serra D’Ossa para loteamentos. ------

----- Aproveitou para dizer que estava disponível para ajudar no programa rearborizar. --

----- Por último, disse que a desmaterialização dos procedimentos urbanísticos 

Municipais, que esperava desde julho e que ainda não tinha acontecido. -------------------- 

---- 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 Tiago Ribeiro, 

disse que realmente não tem feito pedido, e que a Câmara quer sempre que possível 

trabalhar com as empresas do concelho, e que se esgotou o planfond dos três anos. -----

----- Respondendo ao Senhor Domingos Madruga, disse que tinha sido acordado com a 

entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo para se colocar em prática um 

projeto conjunto apoiado pelo Turismo de Portugal para se criar na Serra D’Ossa 

algumas infraestruturas que poderão fazer sentido. Disse que tinha tido a oportunidade 

de falar com o diretor geral que se tinha conseguido inscrever no orçamento da 

entidade regional, a contratação da empresa que iria fazer o projeto “chapéu”. Disse 

que os projetos eram em conjunto com todos os concelhos vizinhos, e trabalhar em 

tudo o que tinha a ver com o nome “Serra D’Ossa”. -----------------------------------------------

------ Em relação ao “Dark Sky” era a verba que era, que daria para um evento. ------------

------ Em relação à requalificação do Largo do Xana, disse que fazia parte dum projeto 

que a Câmara tinha para que o terreno que estava em frente para colocação de 

estacionamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao percurso pedonal, o que constava é que só faltava finalizar. ------------ 
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----- Em relação ao loteamento, disse que a Câmara estava num processo negocial de 

um terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação aos serviços online, disse que iriam ter que abrir com algumas 

deficiências. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação aos processos de urbanismo, disse que haverão coisas que se teriam 

que fazer em conjunto. Disse que havia processos que até são céleres. ----------------------

----- Terminou dizendo que em relação o BTT era a remodelação para as bicicletas 

elétricas, e que o normativo do Associativismo disse que ainda não tinha tido tempo 

necessário para terminar o mesmo. --------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 

----- Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eram 23 horas e 15 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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