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DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 11/01/2006
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TERMINUS DA REUNIÃO: 17,00 horas
MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO:
PRESIDENTE: Sr. Alfredo Falamino Barroso
VEREADORES: Sr. José Lopes Cortes Verdasca
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: Assistente Administrativa Especialista
FALTAS
Faltas justificadas:
Faltas por justificar:
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Operações Orçamentais:

3.187.624,64 €

Operações Não Orçamentais: 244.057,48 €

ACTA N.º 1/2006 REUNIÃO DE 11/01/2006

ABERTURA
A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e seis 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 Alfredo Falamino Barroso na qualidade de
Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores José Lopes Cortes Verdasca, António
José Rega Matos Recto, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes
Portel.
E sendo a hora designada para o inicio dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum”
para funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seu lugares e o Sr.
Presidente declarou aberta a reunião.

ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vereador Freixial solicitou informação sobre o Programa Agris, se é verdade que está
a terminar o prazo, qual é o ponto de situação.
O Senhor Presidente disse que o prazo está a terminar, foi pedida a prorrogação do prazo para o
projecto do parque de feiras em Montoito, verbalmente não foi apresentada qualquer oposição,
mas ainda não há uma resposta escrita.
O Senhor Vereador Freixial disse que considera que a Câmara devia colocar bandas sonoras ou
bandas nas entradas da Vila que não têm rotundas e nas duas ruas principais também de modo
a evitar os excessos de velocidade, principalmente das motos, que têm vindo a ocorrer. Também
referiu que as passadeiras necessitam ser pintadas.
O Senhor Vereador Recto disse que, na sua opinião, a Câmara devia tomar a posição de
comunicar à GNR para ter em atenção esses excessos de velocidade e os estacionamentos.
O Senhor Presidente disse que mantinha a ideia do executivo reunir, informalmente, para
reflectir e rever situações referentes ao trânsito da Vila, para se elaborar um documento que seja
presente à reunião já debatido e para ser sujeito à aprovação.
O senhor Vereador Freixial perguntou se já estão a ser retiradas as antenas de telemóveis de ao
pé da escola Primária.
O Senhor Presidente disse que a antena da Vodafone já está a ser instalada na Boavista e a da
TMN vai ser instalada nos silos da Casa Silva.
O Senhor Vereador Freixial perguntou se o caminho térreo ao pé da Escola Dr Hernâni Cidade
não vai ser alcatroado.
O Senhor Presidente disse que não foi alcatroado na altura em que foi o caminho de Vale de
Cães porque as Águas do Centro Alentejo iam abrir valas, mas está previsto ser arranjado.
O Senhor Vereador Freixial perguntou se há algum projecto para expansão da Zona Industrial de
Redondo.
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O Senhor Presidente disse que já houve contactos com os proprietários, como são vários
herdeiros e na altura havia um certo desentendimento, a Câmara deu-lhe algum tempo para
chegarem a um consenso, e parece que agora já chegaram a acordo para procederem à venda,
é uma questão de se recomeçar a negociação.

ORDEM DE TRABALHOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Decisões do Sr. Presidente
Obras - Deliberações
Expediente
Fundo de maneio
Numerário existente em caixa na Tesouraria
Protocolo “Rota dos Sabores”
Corpos Sociais da REDAT para o triénio 2006/2008

PAGAMENTOS AUTORIZADOS
Presente a lista de pagamentos efectuados.
Foram pedidos alguns esclarecimento os quais foram prestados.
A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos efectuados.

OBRAS CONHECIMENTO
JOSÉ PIRES DA SILVA, residente no Bairro das Fontanas, nº18 A no Freixo, solicitando a
aprovação do licenciamento, referente à construção de moradia sita no Loteamento Municipal do
Freixo, Lote 10, Freixo, processo n.º37/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a
2005/12/13.
A Câmara tomou conhecimento.
JOÃO ISIDORO MATALOTO FIGUEIRA, residentes nos Foros da Fonte Seca, caixa postal
nº436, Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do alvará de licença de
obras, referente à construção de pavilhão Industrial sita na Zona Industrial, Lote 9 em Redondo,
processo nº113/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/06
e a 2005/12/09.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL PEREIRA BORREGO, residente na Rua de Redondo, nº2, Montoito, solicitando a
aprovação do licenciamento e emissão do alvará de licença de obras, referente à construção de
moradia sita no Loteamento do Rossio de Cima, Lote 8 em Montoito, processo nº98/04. Deferido,
respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/16 e a 2005/12/09.
A Câmara tomou conhecimento.
LICÍNIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS RAMALHO, residente na Rua da Liberdade, nº7,
Hortinhas, Terena, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente
à construção de moradia sita no Loteamento da Horta do Letras, Lote 72, Redondo, processo
nº117/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/15,
2005/12/19.
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A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ ANTÓNIO GRAVE DUQUE, residente na Avenida Diniz Miranda, lote E 3, 1º, Redondo,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de
licença de obras, referente à construção de moradia sita no Loteamento da Horta do Letras, Lote
38 em Redondo, processo nº122/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor
Presidente a 2005/12/15, 2005/12/19 e a 2005/12/21.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ ANTÓNIO GRAVE DUQUE, residente na Avenida Diniz Miranda, lote E 3, 1º, Redondo,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de
licença de obras, referente à construção de moradia sita no Loteamento da Horta do Letras, Lote
37 em Redondo, processo nº123/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor
Presidente a 2005/12/15, 2005/12/19 e a 2005/12/21.
A Câmara tomou conhecimento.
SANDRA DE FÁTIMA PEREIRA PRATES, residente na Rua Castilhas de Baixo, nº4, Aldeias de
Montoito, solicitando a demolição do prédio sito na Rua Castilhas de Baixo, Aldeias de Montoito,
processo nº136/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/06.
A Câmara tomou conhecimento.
LUÍS FILIPE PITEIRA FANICA, residente na Praça D. Diniz, nº11 e 12, Redondo, solicitando a
aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente à alteração de fachada no
prédio sito na Praça D. Diniz, nº11 em Redondo, processo nº118/05. Deferido, por despacho do
Senhor Presidente a 2005/12/21.
A Câmara tomou conhecimento.
PAULO ALEXANDRE RITA MATALOTO, residente na Rua Conde de Monsaraz, nº8 R/C Esq.,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente à construção de
moradia sita no Loteamento da Horta do Letras, Lote 63 em Redondo, processo nº101/05.
Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/19 e 2005/12/27.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ DOMINGOS RAMALHO FANICA, residente no Monte do Pocinho em Redondo,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e emissão do alvará de licença de obras,
referente a construção de campa no Cemitério Municipal, talhão nº 17, coval nº 93, processo
nº135/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/21 e a
2006/01/02.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ GRILO CALISTO, residente na Rua de Santiago, nº3 em Aldeias de Montoito, solicitando
a emissão do alvará de licença de obras, referente à construção de arrumos agrícolas sito na
Rua de Santiago, nº6 em Aldeias de Montoito, processo nº99/04. Deferido, por despacho do
Senhor Presidente a 2006/01/02.
A Câmara tomou conhecimento.
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JOSÉ DOMINGOS MANTERO MORAES, residente no Monte da Sunica em Estremoz,
solicitando a aprovação das alterações em obra, referentes a construção de habitação sita na
Herdade das Fontes, Redondo, processo nº26/01. Deferido, por despacho do Senhor Presidente
a 2005/12/28.
A Câmara tomou conhecimento.
PEDRO MANUEL CORREIA RIBEIRO PIMENTEL, residente no Monte do Zambujeiro, apartado
nº33 em Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente à construção de
habitação sita no Monte da Coelha em Redondo, processo nº91/05. Deferido, por despacho do
Senhor Presidente a 2005/12/20.
A Câmara tomou conhecimento.
HUGO MANUEL GUISADAS CARRIÇO E OUTROS, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa
Postal nº425, Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente à
construção de moradia sita nos Foros da Fonte Seca, processo nº144/05. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 2005/12/27.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIA DO CARMO AFONSO DE SOUSA CARVALHO PEREIRA PALHA, residente na
Herdade da Mencoca em Montoito, comunicando que vai efectuar obras isentas na sua
habitação, processo nº133/05. Obteve o Visto, por despacho do Senhor Presidente a
2005/11/17.
A Câmara tomou conhecimento.
MIGUEL DA SILVA REBOCHO, residente na Rua Conde de Monsaraz, nº2, Redondo,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e emissão do alvará de licença de obras,
referente a construção de campa no Cemitério Municipal, talhão nº 18, coval nº 97, processo
nº145/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/16 e a
2005/12/19.
A Câmara tomou conhecimento.
ARMANDO ANTÓNIO DO MONTE GALHOFO, residente na Rua de Olivença, nº25 em
Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas, na habitação sita na Rua 5 de Outubro,
nº14 em Redondo, processo nº141/05. Obteve o Visto, por despacho do Senhor Presidente a
2005/12/13.
A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIAS
MANUEL JOAQUIM SILVA ARVANA, residente na Rua do Moinho Velho, nº15 R/C Esq.º,
Malveira, solicitando a realização de vistoria, para concessão da licença de Habitação, referente
ao seu prédio sito no Freixo, processo nº96/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a
2005/12/07.
A Câmara tomou conhecimento.
CARLOS MIGUEL BILELO GONÇALVES, residente na Rua Professor Dias Amado, nº5, 5C,
Lisboa, solicitando a emissão de Licença de utilização sem realização de Vistoria, referente a
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construção de Pavilhão Agrícola sita nas Courelas do Monte Branco em Redondo, processo
nº90/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/14.
A Câmara tomou conhecimento.
JOAQUIM MANUEL ROSALINO FARIAS, residente na Aldeia da Serra D’Ossa, Caixa Postal
252, Redondo, solicitando a realização de vistoria, para concessão de licença de utilização,
referente ao seu estabelecimento de restauração sito na Quinta Nova da Calva em Redondo,
processo nº61/04. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/28.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL JOÃO CARVALHO GALHOFO, residente na Rua 1º de Maio, Lote B1, Redondo,
solicitando a emissão de licença de habitação sem realização de Vistoria, referente ao prédio sito
na Rua Arnilda & Eliezer Kamnesky, nº26 em Redondo, processo nº98/05. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 2005/12/20.
A Câmara tomou conhecimento.
ALDEIA BRANCA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS, SA, com sede no
Parque do Redondo, solicitando o Averbamento do Alvará de Licença de Utilização nº26/05,
referente ao prédio sito na Barragem da Vigia, lote nº90 em Redondo, para nome de Elísio Jorge
Vaz e Gala e Isabel Alexandra Godinho Carneiro. Deferido, por despacho do Senhor Presidente
a 2005/11/18.
A Câmara tomou conhecimento.
CLEMENTE JOSÉ SARAIVA FALÉ, residente na Rua das Piçarras, nº15, Redondo, solicitando
a vistoria para concessão de Licença de utilização para comércio e habitação, referente ao
prédio sito na Rua Cândido dos Reis, nº22 e Rua das Piçarras, nºs21, 23 e 25 em Redondo,
processo nº60/01. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/25.
A Câmara tomou conhecimento.
MARQUES GONÇALVES & IRMÃO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na
estrada do Telhal, nº4, Recoveiro, Algueirão, solicitando vistoria para divisão em propriedade
horizontal do seu prédio sito na Rua do Almagre e Caminho público (acesso a Boavista) em
Redondo, referente ao processo nº56/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a
2005/12/27.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ DOMINGOS MANTERO MORAES, residente no Monte da Súnica em Estremoz,
solicitando a emissão de licença de habitação sem realização de Vistoria, referente a construção
sita na Herdade das Fontes em Redondo, processo nº93/05. Deferido, por despacho do Senhor
Presidente a 2005/12/28.
A Câmara tomou conhecimento.
HUGO MANUEL GUISADAS CARRIÇO E OUTROS, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa
Postal nº425, Redondo, solicitando vistoria para divisão em propriedade horizontal do seu prédio
sito nos Foros da Fonte Seca em Redondo, processo nº97/05. Deferido, por despacho do
Senhor Presidente a 2005/12/27.
A Câmara tomou conhecimento.
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REQUERIMENTOS DIVERSOS
LUÍS FERNANDO MENDES FURTADO, residente na Rua 5 de Outubro, nº15, 1º, Redondo,
solicitando que o processo nº39/05, referente a alteração de uso no seu prédio sito na Rua 5 de
Outubro, nº15 R/C, Fracção A. Deferido, seja arquivado, por despacho do Senhor Presidente a
24/11/2005.
A Câmara tomou conhecimento.
NUNO CAMBEZES, escritório na Travessa da Ana da Silva, nº14 A, Évora, solicitando certidão
do processo nº27/02, destinada a instruir processo judicial. Informe-se, por despacho do Senhor
Presidente a 2005/12/12.
A Câmara tomou conhecimento.
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e
da Administração Local, com sede na Praça do Comércio, Ala Oriental, Lisboa, solicitando
informação sobre o processo nº27/02, referente a desanexação de parcela de terreno sito na
Herdade da Vidigueira, lote 9, Aldeia da Serra D’Ossa. Informe-se, por despacho do Senhor
Presidente a 2005/12/12.
A Câmara tomou conhecimento.
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REPRESAS, LDA, sede na Travessa Légua da
Póvoa, nº1 – 2º Esq.º, Lisboa, solicitando o enquadramento em PDM do prédio rústico
denominado Courelas das Silveiras em Redondo, processo nº150/05. Certifique-se, por
despacho do Senhor Presidente a 2005/12/21.
A Câmara tomou conhecimento.
MARTA MARIA PREGO MOTTA GRILO E OUTROS, residente na Calle Es Falcó, nº5, Edifício
Espalmador III, Escalera 1 Planta Baja, nº18, Puig de Rós, Baleares, España, solicitando
informação sobre a viabilidade de loteamento referente ao prédio rústico sito em Ferragial das
Pedras, processo nº137/05. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/13.
A Câmara tomou conhecimento.
ISIDORO FRANCISCO LEAL ALMEIDA, solicitando informação sobre a viabilidade de
construção de Lar de 3ª Idade, referente aos prédios rústicos sitos nas Courelas da Boavista e
Olivais do José Geraldo em Redondo, processo nº30/05. Informe-se, por despacho do Senhor
Presidente a 2005/11/25.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ DOMINGOS FÉLIX JEREMIAS, residente na Rua Infante D. Henrique, nº1, Redondo,
solicitando que o seu processo nº18/05, seja averbado para nome de T.M.J.M. – Investimento
Predial, Lda. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/14.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ DOMINGOS MANTERO MORAES, residente no Monte da Súnica em Estremoz,
solicitando que lhe seja autorizado a rectificação de destaque no prédio sito na Herdade das
Fontes em Redondo, processonº85/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a
2005/12/27.
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A Câmara tomou conhecimento.
MARIA QUINTAS FALÉ GOMES, residente na Rua da Liberdade, nº31, Falcoeiras, Montoito,
solicitando certidão em como o prédio foi construído antes de 7 de Agosto de 1951, sito na
Travessa do Sul, nº4, Falcoeiras, Montoito processo nº155/05. Certifique-se, por despacho do
Senhor Presidente a 2005/12/28.
A Câmara tomou conhecimento.
ROQUEVALE, SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DA MADEIRA, SA, com sede na
Herdade do Monte Branco, apartado nº87, Redondo, solicitando a alteração do técnico
responsável pelos projectos de arquitectura, referentes ao processo nº95/00. Autorizado, por
despacho do Senhor Presidente a 2005/12/19.
A Câmara tomou conhecimento.

OBRAS – DELIBERAÇÃO
Presente o processo de DOMINGOS ROSADO PEREIRA TONACO, com uma informação
técnica em que propõe que aos lotes 37 e 38 do Loteamento do Rossio de Cima, em Montoito,
em que foi autorizada a sua unificação por deliberação de Câmara em 28/01/2004, que estes
passem a constituir o lote 37 A.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta atribuir o nº de lote 37 A, o qual confronta de
nordeste com o lote 39, noroeste com lote 34, sudeste com arruamento público e sudoeste com
lote 36.
JOAQUINA ROSA MIRANDA, residente na Rua Infante D. Henrique, nº42, Redondo, solicitando
a aprovação do processo de loteamento nº3/05 sito nos Foros da Fonte Seca.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o processo de loteamento referido.
LUÍS FERNANDO BARAHONA MIRA DA SILVA, residente na Horta da Faia, Redondo,
solicitando a aprovação do processo de loteamento nº3/04 sito na Tapada da Eira, Redondo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o processo de loteamento referido.

EXPEDIENTE
Presente um oficio da Administração Regional de Saúde de Évora enviando o mapa de
Farmácias de serviço para o ano de 2006.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.
Oficio da Região de Turismo de Évora informando que a comparticipação mensal do Município
para o ano de 2006 é de 1.784,58 € (mil setecentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e oito
cêntimos).
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o duodécimo referido.
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Oficio da firma Messias & Irmãos, Ldª solicitando a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção do Centro Cultural de Redondo até ao dia 20 de Março de 2006.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que houve uma grande falha relativamente
ao prazo estipulado para a realização da obra, é muito curto para uma obra desta envergadura,
se não concordou com o ultimo pedido de prorrogação de dois meses que em um ano significava
cerca de 20% de alargamento do prazo, agora significa 50%, não considera nada correcto, acha
que houve uma falha e sendo uma empresa com grande experiência, tinha obrigação de analisar
bem o caderno de encargos e ter noção perfeita daquilo que poderia realizar e não realizar,
considera que o Município está a ser penalizado, uma vez que já podia estar a usufruir do
espaço desde Outubro ou Novembro e assim corre o risco de chegar ao Verão e ainda não
poder usufruir do espaço.
O Senhor Presidente pediu para o Senhor Vereador Recto dar algum esclarecimento uma vez
que tem acompanhado a obra mais de perto. Esclarece ainda que todas as empresas
concorrentes apresentaram proposta para realizar a obra em 365 dias que era o prazo estipulado
no caderno de encargos.
O Senhor Vereador Recto disse que pode reforçar a justificação já dada noutra reunião. Seria
importante que os Senhores Vereadores visitassem a obra para que possam ter uma melhor
percepção do que está em causa.
A obra tem sido acompanhada pelos técnicos que elaboraram o projecto e têm surgido, a nível
de projecto, algumas indefinições e nem sempre os técnicos da Progitape estão disponíveis para
dar a resposta necessária ou comparecer na obra. Também têm surgido dificuldades na
aquisição do material estipulado no projecto.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que não pode ser a favor da prorrogação
principalmente pela razão do prejuízo de usufruição cultural do edifício.
O Senhor Vereador Freixial concorda com a posição do Vereador José Lopes Verdasca.
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com os votos contra do Vereador José Lopes
Verdasca e Vereador Freixial, e os votos a favor do Vereador Recto, Vereador José Portel e
Senhor Presidente autorizar a prorrogação do prazo, sem direito a revisão de preços.

FUNDO DE MANEIO
Propõe o Senhor Presidente, nos termos do disposto no capítulo 2.3.4.3 do D.L. 54/99, de 22 de
Fevereiro (POCAL), que a Câmara autorize a constituição de um fundo de maneio ao técnico
superior de 2ª Classe, José Bernardo Laranjinho Nunes, na importância de 1.500 € (mil e
quinhentos euros), para despesas correntes de expediente e outras que pela sua frequência, de
diminuta importância e urgência fica autorizado a realizar.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a constituição do fundo de maneio
referido.
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NUMERÁRIO EXISTENTE EM CAIXA NA
TESOURARIA
Propõe o Senhor Presidente, nos termos do disposto no capítulo 2.9.10.1.1 do D.L. 54/99, de 22
de Fevereiro (POCAL), que a importância em numerário existente em caixa, na Tesouraria, não
ultrapasse o montante de 1.000 € (mil euros).
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente.

PROTOCOLO – ROTA DOS SABORES
Presente o protocolo da Rota dos Sabores, para que a Câmara delibere sobre a sua adesão ao
projecto e nomear um coordenador das actividades.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou se um dos objectivos deste projecto é o de
lançar os produtos regionais / locais existentes no Concelho de Redondo.
O Senhor Presidente disse que esse é um dos objectivos, estarem localizados e identificados os
fornecedores certificados dos produtos regionais.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aderir ao projecto “Rota dos Sabores”,
aprovar o protocolo e nomear como representante a adjunta do Presidente Maria Inácia
Cachopas.

CORPOS SOCIAIS DA REDAT – TRIÉNIO 2006/2008
Disse o Senhor Presidente que de acordo com os estatutos, compete à Câmara nomear os
membros para os corpos sociais da REDAT, pelo que propõe para o triénio 2006/2008, os
seguintes elementos:
Assembleia geral
Presidente: Maria Luísa Palolo Calapez
1º Secretário: A eleger em Assembleia Geral
2º Secretário: Dora Isabel P. Parreira da Silva Fortes
Direcção
Presidente: Hugo Miguel Silveira Ferreira
Tesoureiro: Inácia Maria Estrompa Celestino Raposo
Vogal: Jerónimo Joaquim Lagartixo Veigas
1º Suplente: Maria Helena Nunes Casaca Roque
2º Suplente: Paulo Alexandre Charrito Casinha
Conselho Fiscal
Presidente: Maria Inácia Pulido Cachopas
Vice-Presidente: A eleger em Assembleia Geral
Vogal: Alexandre Manuel Rosa Varela
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ACTA N.º 1/2006 REUNIÃO DE 11/01/2006
O Senhor Vereador Freixial perguntou em que consiste esta empresa.
O Senhor Presidente disse que é uma regi cooperativa, tem o estatuto de empresa de inserção
social. Já existia a figura de regi cooperativa e surgiu, alterando o seu objecto social, como
empresa de inserção social no âmbito de um programa que o IEFP tinha para apoio a estas
empresas, candidatou-se e foi financiada pelo IEFP na aquisição de equipamento e pagamento
de funcionários, a sua finalidade é prestar serviços de limpeza da via pública.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que vota a favor com o apelo de que a REDAT
cumpra a sua função social com dignidade e se enquadre perfeitamente no estatuto para que foi
constituída e honre o Município de Redondo nesse princípio.
O Senhor Vereador Freixial concorda com a posição do Senhor Vereador José Lopes Verdasca.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente.

ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou
encerrada a ordem de trabalhos, eram 17,00 horas, pelo que de tudo, para se constatar se
lavrou a presente acta que vai ser assinada.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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