ACTA N.º 07/2009
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 08/04/2009
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas
TERMINUS DA REUNIÃO: 15,30 horas
MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO:
PRESIDENTE:
VEREADORES: Sr. António José Rega Matos Recto
Sr. Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial
Sr. José Manuel Mendes Portel
OUTRAS PESSOAS
Responsável pela elaboração da acta:
NOME: Maria Arminda F.M.P. Barradas
CARGO: Coordenadora Técnica
FALTAS
Faltas justificadas: Sr. Alfredo Falamino Barroso
Sr. José Lopes Cortes Verdasca
Faltas por justificar:
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA:
Operações Orçamentais:

3.148.663,88 €

Operações Não Orçamentais: 257.667,18 €

MUNICIPIO DE REDONDO
ACTA N.º 07/2009 REUNIÃO DE 08/04/2009

ABERTURA
Aos vinte e cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e nove nesta Vila de Redondo,
no edifício dos Paços do Concelho e sala de sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara
Municipal de Redondo sob a Presidência do Senhor António José Rega Matos Recto, na
qualidade de Vice-Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores Domingos Ricardo Lino
de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o Senhor Presidente Alfredo Falamino
Barroso.
Sendo a hora designada para o inicio dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” para
funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares, o Sr. VicePresidente declarou aberta a reunião.

ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vice-Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 25/03/2009.
Não havendo propostas de alteração foi a referida acta posta à votação.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida.
O Senhor Vereador Freixial perguntou por parte de quem surgiu a iniciativa de serem colocados os
semáforos do Freixo, uma vez que o assunto já tinha sido falado pelos Vereadores do PS.
O Senhor Vice-Presidente informou que foram colocados de acordo com a vontade que a
população tem vindo a demonstrar na sua colocação.
O Senhor Vereador Freixial congratulou-se pelo facto de se verificar que a iluminação do Jardim
público está a funcionar.
O Senhor Vice-Presidente informou que a iluminação foi, mais uma vez, reparada, e vai manter-se
até haver novos actos de vandalismo.
O Senhor Vereador Freixial perguntou se à saída para os Foros, ao pé dos estaleiros, não há
hipótese de se colocarem bandas sonoras, uma vez que é uma saída perto de uma escola e quem
circula naquela estrada atinge altas velocidades.
O Senhor Vice-Presidente informou que, durante o período em que decorrerem as Festas de
Agosto e aproveitando essa altura em que o trânsito está cortado, está previsto serem feitas
passadeiras elevadas, pensa que com esta solução se irá minimizar a velocidade.
O Senhor Vereador Freixial disse que devia ser colocada sinalização referente à velocidade na
estrada do Freixo perto do Ecomuseu e devia também ser ponderada uma hipótese de Parque de
estacionamento.
O Senhor Vice-Presidente informou que a situação terá que ser analisada e estudada a melhor
solução.
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a escola das Vinhas continua cedida à Comissão de
Festas, uma vez que tem um ar abandonado e pouco cuidado.
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O Senhor Vice-Presidente informou que a escola está cedida à Comissão de Festas, informou
ainda que ele próprio e também o Vereador José Portel já chamaram à atenção da Comissão para
o estado de abandono em que a escola se encontra e Sá nessas alturas é que dão uma pequena
limpeza, mas o assunto irá ser falado novamente.

ORDEM DE TRABALHOS
1. Decisões do Sr. Presidente
2. Expediente
3. Subsídios

PAGAMENTOS
Presente a lista de pagamentos efectuados.
A Câmara tomou conhecimento.

ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA
Presente a relação, que a seguir se transcreve, elaborada pelo Serviço de Administração
Urbanística, informando sobre os processos despachados pelo Senhor Presidente e Senhor VicePresidente:
Fernando Manuel Bibes Barradas, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E9 em Redondo,
solicitando que seja prorrogado o prazo da para emissão do alvará de licença de obras, processo
nº104/07. Deferido, de acordo com a informação, por despacho do Senhor Presidente a
2009/03/13.
Joana Rita Rei Mataloto e outro, residente no Largo dos Foros, nº2 em Redondo, solicitando que
seja prorrogado o prazo da licença de obras nº57/07, processo nº54/07. Deferido, de acordo com a
informação, por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/25.
José Andrade de Jesus Rosário, residente na Rua do Rossio, nº5 em Montoito, solicitando a
emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº3/08. Deferido, por despacho do
Senhor Presidente a 2009/03/19.
João António Pinheiro Calado e outra, residente em Santa Susana, Caixa Postal 759,
solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº15/08, processo nº98/07. Deferido,
por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/20.
Herovina – Agro-pecuária, Lda, com sede na Rua Miguel Bombarda, nº14, apartado 8 em
Ferreira do Alentejo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo
nº75/08. Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/11.
Domingas Mariana Pereira Sousa Lopes do Monte, residente na Rua 3 ao Bairro António
Festas, nº19 em Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo
nº65/96 (116/07). Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2008/11/10.
José António Grave Duque, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E3 1º em Redondo,
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº66/08. Deferido, por despacho
do Senhor Presidente a 2009/03/11.
Antónia Delfina Lopes Rego, residente na Rua Cândido dos Reis, Lote nº22, 2ºC em Amadora,
solicitando autorização para que o processo nº54/03, seja averbado em seu nome e a aprovação
do projecto de arquitectura referente à fracção D. Autorizado e Deferido, de acordo com o parecer
técnico, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a2008/07/08 e a 2009/02/26.
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Serafim Rosado Nobre, residente na Rua das Vinhas Novas em Redondo, solicitando a emissão
de horário de funcionamento referente ao estabelecimento destinado a restauração e bebidas sito
na Tapada Municipal, Lote C8 em Redondo, processo nº04/01. Autorizado, por despacho do
Senhor Presidente a 2009/03/27.
Ana Rita Padilha das Neves, residente na Rua Dona Maria da Silva Queimado, nº61, Redondo,
solicitando a renovação de horário de funcionamento referente ao estabelecimento destinado a
bebidas sito na Quinta de São Francisco, Estrada das Vinhas Novas em Redondo, processo
nº48/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/29.
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., com sede na no Parque da
Floresta, Vale do Poço, Budens, solicitando fotocópias autenticadas das telas finais da moradia
sita no Lote 77, Parque do Redondo, Barragem da Vigia, processo nº10/07. Respondido de acordo
com o despacho do Senhor Presidente a 2009/03/25.
Aciferro – Construções Metálicas, Lda, com sede na Rua Comendador Rui Gomes, nº51 em
Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de construção, processo nº134/08. Concordo,
informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/17.
Jerónimo Manuel Lino Saraiva, residente na Rua de São João, nº27 em Redondo, solicitando
autorização para a localização de exploração extensiva de bovinos na Herdade da Cabida Nova,
processo nº114/08. Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a
2009/03/03.
Maria Gertrudes Gaspar Santana Carmelo Rosa, residente na Rua Miguel Bombarda, nº28 em
Redondo, solicitando a emissão de declaração, processo nº146/08. Declare-se, de acordo com a
informação, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/21.
Manuel Luís Carvalho Calado, residente na Rua comendador Ruy Gomes, nº43 em Redondo,
solicitando que seja prorrogado o prazo para o inicio de construção, processo nº128/08. Deferido,
por 12 meses, por despacho do Senhor Presidente a 2008/11/05.
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados.

EXPEDIENTE
Presente uma carta em nome de José Carlos Faleiro Cardinha, solicitando autorização para
levantamento do ónus de inaliabilidade em caso de execução de garantia hipotecária, para efeitos
de empréstimo.
Autorizado de acordo com situações semelhantes e à reunião para ratificar, por despacho do
Senhor Presidente em 26/03/2009.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho do Senhor Presidente.

SUBSIDIOS
Presente uma carta em nome de Ana Florinda Carriço Rosa, residente em Redondo, solicitando
apoio da Câmara na pintura da sua habitação.
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com a abstenção do Senhor Vereador Freixial, e os
votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Vice-Presidente conceder a mão-de-obra
para a pintura solicitada.
Presente uma carta em nome de Guiomar Bairinhas Padilha, residente em redondo, solicitando
apoio da Câmara na pintura da sua habitação.
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A Câmara deliberou por maioria e em minuta com a abstenção do Senhor Vereador Freixial, e os
votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Vice-Presidente conceder a mão-de-obra
para a pintura solicitada.
Presente uma carta em nome de Miguel António Padeiro Gomes, residente em Redondo,
solicitando apoio da Câmara na remodelação da sua habitação que necessita de obras urgentes.
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com a abstenção do Senhor Vereador Freixial, e os
votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Vice-Presidente conceder 1 viga de
2,10mts, 1 mt de areia grossa e 6 sacas de cimento.
Presente uma carta em nome de Joana Maria Pinheiro Ramos, residente no Freixo, solicitando o
apoio da Câmara com materiais para a construção de uma casa de banho.
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com a abstenção do Senhor Vereador Freixial, e os
votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Vice-Presidente conceder os seguintes
materiais: 150 tijolos de 20, 26 tijoleiras (12X23X50), 3 vigas de 2,50mt, 3 mts de areia grossa, 1
mt de areia branca, 30 sacas de cimento, 12 ml de tubo pvc (110), 5 ml de tubo pvc (0,40), 18 ml
tubo de canalização de água fria (1/2), 15 ml de tubo para canalização de água quente (1/2), 8 T
de ½, 20 joelhos de (1/2), 1 cx sinfónica, 1 Curva em PVC (90/90), 1 curva em PVC (90/45), 4
curvas em PVC (40/90), 6 tubos anelados com fios, 3m² de mosaicos e 4 sacas de cimento cola.
Presente uma carta em nome de Isabel de Jesus, residente em Redondo, solicitando apoio da
Câmara para construção de uma casa de banho.
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com a abstenção do Senhor Vereador Freixial, e os
votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Vice-Presidente conceder os seguintes
materiais: 4 vigas de 7,70cm, 50 tijoleiras de 35m, 370 blocos de 11, 1 viga de 90 cm, 3 vigas de
2,20cm, 50 tijoleiras de 0,50 cm, 5 mts de areia, 20 sacas de cimento e 25 mts de tubo PVC de
110.
Informou o Senhor Vice-Presidente que a Câmara tinha procedido à pintura dos Passos do
Senhor, tendo gasto 60lts de tinta branca, 5 lts de tinta azul, 1 lt de tinta preta esmalte e cinco
cadeados de 30, pelo que propõe a ratificação da referida pintura.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar a pintura dos Passos do Senhor.
Propôs o Senhor Vice-Presidente, à semelhança dos anos transactos, que a Câmara proceda à
pintura da Igreja da Piedade.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à pintura da Igreja da Piedade
conforme proposto.
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo que a Câmara conceda à
Junta de Freguesia de Montoito 60 lts de tinta de água branca, para pintura da Igreja de N.Srª da
Assunção, em Montoito.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a tinta conforme proposto.
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ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Vice-Presidente declarou encerrada a
ordem de trabalhos, eram 15,30 horas, pelo que, de tudo, para se constatar, se lavrou a presente
acta que vai ser assinada.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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