ACTA N.º 13/2006
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 19/07/2006
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas
TERMINUS DA REUNIÃO: 16,30 horas
MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO:
PRESIDENTE: Sr. Alfredo Falamino Barroso
VEREADORES: Sr. José Lopes Cortes Verdasca
Sr. Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial
Sr. José Manuel Mendes Portel

OUTRAS PESSOAS
Responsável pela elaboração da acta:
NOME: José Bernardo Laranjinho Nunes
CARGO: Técnico Superior de 2ª Classe
FALTAS
Faltas justificadas: Sr. António José Rega Matos Recto
Faltas por justificar:
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA:
Operações Orçamentais:

2.946.824,09 €

Operações Não Orçamentais: 173.866,59 €

ACTA N.º 13/2006 REUNIÃO DE 19/07/2006

ABERTURA

A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos dezanove dias do mês de Julho 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, Domingos
Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o Senhor Vereador
António José Rega Matos Recto.
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 seus lugares e o Sr.
Presidente declarou aberta a reunião.

ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Freixial perguntou relativamente ao regulamento desportivo que era para ter
sido aprovado em Março, até agora ainda não foi apresentado e a época desportiva já está a
começar.
O Senhor Vereador Portel disse que a minuta já tinha sido entregue e estava a aguardar que os
Vereadores apresentassem as alterações que pretendessem introduzir.
O Senhor Presidente disse que as alterações devem ser apresentadas por escrito antes do dia 9
para serem analisadas na reunião do dia 9 de Agosto.
O Senhor Vereador Freixial disse que o ecoponto que estava junto ao chafariz foi mudado de
local e ficou em frente a uma janela, propõe que se mude de local.
O Senhor Presidente disse que está ali provisoriamente enquanto as obras do parque de
estacionamento não estavam concluídas, irá ser mudado em breve.
O Senhor Vereador Freixial disse que a iluminação junto ao Poço Velho está muito ruim.
O Senhor Presidente disse que há um acordo com a direcção de estradas para fazer a ligação
do Poço Velho até à Rotunda, há a possibilidade de alargamento da rua que dá acesso ao
loteamento da Horta do letras, vai também haver um loteamento novo acima do Poço Velho,
após toda esta intervenção vai levar iluminação desde a Rotunda até à igreja.
O Senhor Vereador Freixial disse que em Santa Susana, junto ao parque também tem pouca luz.
O Senhor Presidente disse que já foi pedido o aumento.
O Senhor Vereador Freixial disse que o Parque de Feiras tem um aspecto pouco limpo,
principalmente no que diz respeito às ervas.
O Senhor Presidente disse que já está prevista a limpeza.
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O Senhor Vereador Freixial perguntou se junto à venda do Pai/Avô não se pode colocar um
espelho.
O Senhor Presidente disse que é uma estrada nacional tem que ser a Direcção de Estradas a
tratar.
O Senhor Vereador Freixial solicitou cópia do regulamento do cemitério.
O Senhor Presidente disse que será entregue.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORDEM DE TRABALHOS

Decisões do presidente
Expediente
Subsídios
URBCOM – proposta final do estudo global
Loteamento da Quinta da faia
Edital – feira de S. Francisco

PAGAMENTOS AUTORIZADOS

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

OBRAS CONHECIMENTO

ALDA MARIA MARTINS CORTES TORRADO, residente na Courela das Moitas, Estrada de
Roxo Pau, Montoito, pretendendo saber se o seu prédio a que se refere o processo nº82/99 é
contemplado com a alteração do artigo nº48 do PDM. Informe-se, por despacho do Senhor
Presidente a 2006/06/28.
A Câmara tomou conhecimento.
JOAQUIM ANTÓNIO VALADAS CHARRO, residente na Rua das Flores, nº5, Aldeias de
Montoito, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº142/05. Deferido,
por despacho do Senhor Presidente a 2006/06/28.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIA GERTRUDES FORTES COJOCARI, residente no Monte das Fontainhas, Aldeia da
Serra d’Ossa, Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento e a emissão do Alvará de
Licença de Obras, referente ao processo nº35/06. Deferido, respectivamente por despacho do
Senhor Presidente a 2006/06/28 e a 2006/06/29.
A Câmara tomou conhecimento.
FRANCISCO JOSÉ ROSADO BIBES, residente na Rua do Almagre, Lote nº87, Redondo,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº48/06. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 2006/06/28.
A Câmara tomou conhecimento.
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LUÍS MANUEL MARTINS GUERREIRO, residente na Praceta da Castelhana, Lote nº19, 1º
Esq.º, Alto da Castelhana, Alcabideche, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras,
referente ao processo n.º132/02. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/06/28.
A Câmara tomou conhecimento.
ANTÓNIO BATISTA MAURÍCIO, residente na Rua Coruche, nº43 A em Almeirim, solicitando
autorização para que a garantia referente a boa e regular execução das obras de urbanização
seja feita através de hipoteca de lotes e aprovação do valor das infra estruturas, referente ao
processo nº2/04. Autorizado e Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/03/17 e a
2006/07/03.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIA DO CARMO AMARO PIRE, residente na Rua da Escola, nº74, Montoito, solicitando a
aprovação do projecto de Arquitectura, licenciamento e a emissão do Alvará de Licença de
Obras, referente ao processo nº21/06. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor
Presidente a 2006/05/16, 2006/07/02 e a 2006/07/06.
A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIA / LICENÇA DE UTILIZAÇÃO

CIDÁLIA DE JESUS RAMALHINHO PIMENTA, residente na Rua de Montoito nº44 em
Redondo, solicitando a realização de vistoria, para concessão da licença de Habitação, referente
a sua habitação, processo nº41/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
DOMINGOS ANTÓNIO RIBEIRO BARRINHA, residente na Rua Eça de Queiroz, nº1 em
Redondo, solicitando a realização de vistoria, para concessão da licença de Habitação, referente
ao prédio sito na Rua das Vinhas Novas, nº10A em Redondo, processo nº42/06. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 2006/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
LUÍS FILIPE SIQUENIQUE BIBES, residente na Rua António Festas, nº11 em Redondo,
solicitando a realização de vistoria, para concessão da licença de Habitação, referente a sua
habitação, processo nº43/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ RAMALHO TÁTÁ,
residente na Estrada dos Foros, nº37 em Redondo solicitando a
realização de vistoria, para concessão da licença de Habitação, referente a sua habitação,
processo nº23/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/07/04.
A Câmara tomou conhecimento.
UCP – UNIDADE COLECTIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO SUL, com sede em Santa
Susana, Caixa Postal 829, solicitando a realização de vistoria, para concessão da licença de
Habitação, referente a habitação sita no Loteamento de Santa Susana, Lote nº1, processo
nº45/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
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REQUERIMENTOS DIVERSOS

ISABEL MARIA SARINHAS FORTES, residente no Monte do Beco, Caixa Postal, nº241, Aldeia
da Serra, solicitando certidão, processo nº88/06. Certifique-se, por despacho do Senhor
Presidente a 2006/07/02.
A Câmara tomou conhecimento.

DELIBERAÇÕES

CARLOS ALBERTO DA SILVA CARREÇO SIMÕES, residente na Praça da Republica, nº4 em
Redondo, solicitando parecer sobre localização de suínos em regime de Camping no prédio
rústico denominado Herdade da Navancha, processo nº156/05. À Reunião, por despacho do
Senhor Presidente a 2006/07/07.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.

EXPEDIENTE

Oficio do Instituto de Emprego e Formação Profissional solicitando parecer sobre o apoio a ILE’s
– Portaria 196-A/01 de 10 de Março, a PHOTO VIRTUAL – Centro Digital de Cópias e Imagem,
Lda, para exercer a actividade de comércio a retalho de material óptico e fotográfico – prestação
de serviços de fotografia, impressão, estampagem e encadernamento, com sede em Redondo,
Rua Manuel Joaquim da Silva, 28-30.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.
Oficio do Instituto de Emprego e Formação Profissional solicitando parecer sobre o apoio a ILE’s
– Portaria 196-A/01 de 10 de Março, a Mónica Filipa Barrancos Padilha, para exercer a
actividade de Instituto de Beleza, com sede em Redondo, Urbanização Horta do Letras, n.º7.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.
Oficio da Direcção Geral dos Impostos, solicitando que com base nos n.ºs 3 e 4 do artigo 10.º do
código do Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, seja emitido parecer
de isenção de IMT, Requerida pela Sociedade – Herdeiros de Bento dos Santos Carreto Charrua
Lda, ao abrigo do art.º 6.º do mesmo código.
Câmara deliberou por unanimidade e em minuta não isentar o referido imposto.
PROTOCOLO - CENDREV
Presente o protocolo do Centro Dramático de Évora, para a Câmara deliberar sobre a realização
de espectáculos no concelho de Redondo, de apoios às actividades das escolas, e ainda em
acções de formação na área do Teatro.
A Cendrev compromete-se a:
- Apoiar as iniciativas promovidas pelas Escolas do concelho de Redondo;
- Acolher, no Teatro Garcia Resende, funcionários da câmara a desempenharem funções no
Centro Cultural de Redondo afim de lhes ser dada formação Técnica;
- Fornecer antecipadamente os materiais de divulgação;
- Enviar antecipadamente a lista das condições técnicas e logísticas dos espectáculos.
A Câmara Municipal de Redondo compromete-se a:
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- Divulgar os espectáculos integrantes no protocolo nos órgãos de comunicação social nacionais
e regionais, fazendo menção ao Cendrev;
- Assegurar o espaço destinado aos espectáculos, verificando a adequação dos mesmos e
disponibilizando pessoal para cargas e descargas, bem como a presença de técnicos para
acompanhamento das montagens;
- Assegurar alojamento, alimentação e transportes, quando tal se verificar;
- Assegurar o pagamento de 10.000,00€ (dez mil euros), divididos em duas prestações, sendo
que a primeira será efectuada na data da assinatura do presente protocolo e a segunda durante
o mês de Junho de 2007.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.

URBCOM

Presente informação para que a Câmara se pronuncie, dando o seu parecer definitivo sobre a
proposta final do Estudo Global.
Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.
Oficio da Firma Construções António Joaquim Maurício, Lda, requerendo a prorrogação, da
empreitada do Loteamento da Quinta da Faia por um período de 90 dias.
Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a prorrogação não graciosa pelo
período solicitado.

SUBSIDIOS

Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à
Comissão de Utentes dos serviços Públicos de Saúde do Concelho de Redondo, no valor de
750.00€, para custear as despesas de legalização da Comissão.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à Fénix
– Associação de Músicos de Redondo, no valor de 2.500,00€, referente á 2.ª tranche, para
despesas de funcionamento da sua actividade.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à
Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro, no valor de 2.000 €, como comparticipação nas
despesas com as festas.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio ao
Montoito Sport Clube, no valor de 2.000 €, como comparticipação nas despesas com as festas.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à
Sociedade Columbófila Asas Redondense, no valor de 1.000 €, para fazer face a despesas de
funcionamento.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
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Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à
Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, no valor de 541,16 €, para pagamento das
facturas da EDP, referentes à energia gasta durante o período de 2005-12-08 a 2006-05-11.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à
Núcleo de Andebol de Redondo, no valor de 400,00 €, por terem obtido o titulo de campeão
regional de Juniores, conforme previsto no ponto 7.º capitulo III do Regulamento de Incentivos
aos Clubes.
A Câmara delib erou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara efectue a pintura da casa de habitação à D. Avelina
Ratinho, na Rua António Batista Rico, n.º6, em Redondo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente.
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara efectue a pintura da casa de habitação à D. Maria
Rosa Mendes Ramalho Velhinho, no B.º António Festas n.º11, em Redondo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente.
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda ao Sr. Manuel José Piteira o seguinte
material para remodelação da sua Casa de Banho:
• 1 Palete de tijolo de 15
• 5 Sacas de cimento
• 15 m de tubo PVC
• 5 Joelhos para tubo
• 6 Tês para tubo
• Mão – de - obra
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente.
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda à D. Catarina Rosa Novelo o seguinte
material para tapar o poço:
• 5 Sacas de cimento
• 1 Palete de tijolo de 15
• Areia
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente.

LOTEAMENTO QUINTA DA FAIA

Oficio da Firma Construções António Joaquim Maurício, Lda, requerendo a prorrogação, da
empreitada do Loteamento da Quinta da Faia por um período de 90 dias.
O Senhor Presidente explicou que o atraso na obra se deve ao facto de ter havido atraso no
parecer da EDP, porque houve um lapso no envio dos projectos de electricidade, foram enviados
só os projectos referentes ao loteamento e a EDP não emitiu parecer nem comunicou qualquer
falha, só quando os serviços perguntaram para a EDP a razão da não recepção dos pareceres é
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que a EDP esclareceu que só podia emitir parecer analisando o processo do loteamento em
simultâneo com o da Circular. O projecto da Circular já seguiu e agora aguardasse o parecer.
O Vereador Freixial disse que da outra vez votou contra, mas desta vez vota a favor porque se
verifica que a firma não é responsável pelo atraso.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a prorrogação solicitada sem direito
a revisão de preços.

EDITAL FEIRA DE SÃO FRANCISCO

Presente à reunião o Edital da Feira de S. Francisco, conforme fotocópia anexa para aprovar as
alterações constantes do mesmo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Edital.

ENCERRAMENTO

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou
encerrada a ordem de trabalhos, eram 16,30 horas, pelo que de tudo, para se constatar se
lavrou a presente acta que vai ser assinada.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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