ACTA N.º 14/2008
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 06/08/2008
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas
TERMINUS DA REUNIÃO: 17,30 horas
MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO:
PRESIDENTE:
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: Chefe de Secção Administrativa
FALTAS
Faltas justificadas: Sr. Alfredo Falamino Barroso
Faltas por justificar:
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA:
Operações Orçamentais:

3.818.774,40 €

Operações Não Orçamentais: 237.295,83 €

MUNICIPIO DE REDONDO
ACTA N.º 14/2008 REUNIÃO DE 06/08/2008

ABERTURA
A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito 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 Vereador António José Rega Matos Recto,
na qualidade de Vice-Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores José Lopes Cortes
Verdasca, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o
Senhor Presidente, Alfredo Falamino Barroso.
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.
Vice-Presidente declarou aberta a reunião.

ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vereador Freixial disse que queria deixar o seu desagrado por não ter conhecimento,
atempadamente, dos assuntos do Concelho, refere-se, nomeadamente, à obra de arranjo dos
espaços exteriores do Calvário, que já começou e o Vereador não tinha conhecimento.
O Senhor Vice-Presidente informou que se os Senhores Vereadores não têm conhecimento da
obra em causa, foi certamente um lapso seu, estava convencido que tinha apresentado o
projecto na mesma altura que mostrou o do Fórum, se não foi apresentado foi um lapso de que
assume a responsabilidade.
O Senhor Vereador Freixial perguntou se já se sabe o resultado do concurso que estava aberto
para dois lugares de Engenheiro Florestal.
O Senhor Vice-Presidente disse que o processo ainda está na fase de audiência prévia, ainda
não há resultado definitivo.
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual a razão porque o palco das Festas Populares, este
ano não foi montado no mesmo sítio.
O Senhor Vice-Presidente passou a palavra ao Senhor Vereador José Portel, uma vez que foi
quem tratou do assunto.
O Senhor Vereador José Portel informou que quando as firmas foram convidadas a apresentar
orçamento para montagem do palco, o convite discriminava o local de montagem e,
inclusivamente, levava fotografias do espaço. A firma que apresentou o preço mais baixo, na
proposta aceitava as condições do convite e mencionava que havia possibilidade de montagem
no local, com o desnível assinalado. No dia combinado para a montagem, e já no local, os
funcionários informaram que não conseguiam montar o palco com o desnível apresentado. Uma
vez que, já não havia hipótese de se arranjar outro palco, dado que era muito em cima da data
das Festas, a Câmara foi obrigada a aceitar esta solução, apesar de não concordar e considerar
que, esteticamente, não ficava bem, e ocupava muito espaço do que devia ser destinado ao
público.
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O Senhor Vereador Freixial perguntou como se procedeu à extinção da REDAT.
O Senhor Vice-Presidente informou que a REDAT não está extinta. Acontece que é uma regi
cooperativa, como tal está limitada no tempo, e está a deixar de ter benefícios. Por isso está a
ser analisada a situação, que, possivelmente, levará à sua extinção.

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

Decisões do Sr. Presidente
Loteamentos Particulares
Expediente
Subsídios
Tarifa de Disponibilidade

PAGAMENTOS AUTORIZADOS
Presente a lista de pagamentos efectuados.
Foram pedidos alguns esclarecimentos pelo Senhor Vereador Domingos Freixial, os quais foram
prestados.
A Câmara tomou conhecimento.

OBRAS CONHECIMENTO
Vítor Manuel Valente Ribeiro, residente no Alto dos Sete Céus, Rua Maria Judite da Costa, nº6,
Lisboa, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº81/07.
Deferido, de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/18.
A Câmara tomou conhecimento.
João Ricardo Bilro Farias, residente na Rua João Anastácio da Rosa, nº7 em Redondo,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº42/08. Deferido, de
acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/20.
A Câmara tomou conhecimento.
Vítor Jorge Neves Magarreiro Ferreira, residente na Rua 1º de Maio, Lote nº7, Redondo,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº34/08. Deferido,
projecto de Arquitectura, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/02.
A Câmara tomou conhecimento.
Ana José Ribeiro Matos Rebola, residente na Rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, Lote 30,
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº31/08.
Deferido, projecto de Arquitectura, por despacho do Senhor Presidente a 2008/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
João Isidoro Mataloto Figueira, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 436 em
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº30/08.
Deferido, projecto de Arquitectura, por despacho do Senhor Presidente a 2008/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
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Nuno José Mira de Brito, residente na Rua do Rossio, nº19 em Montoito, solicitando a
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº35/08. Deferido, por despacho do
Senhor Presidente a 2008/06/27.
A Câmara tomou conhecimento.
Maria Inácia Roque Candeias Novelo, residente na Rua Gil Eanes, r/c Dt.º, Lavradio,
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº63/96. Deferido,
projecto de Arquitectura, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/02.
A Câmara tomou conhecimento.
António Bernardino Ruas Grenho, residente na Travessa dos Valerios, nº22 em Redondo
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº24/08. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 2008/07/23.
A Câmara tomou conhecimento.
Rosa Maria Zorrinho de Carvalho Borrego, residente na Rua 1º de Dezembro, nº16 R/C Esq.º,
Sobralinho, solicitando a aprovação do licenciamento referente à obra faseada, processo
nº116/04. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/23.
A Câmara tomou conhecimento.
Armindo Manuel Beira Ramalhosa, residente na Rua padre Manuel Granja, nº19 em Redondo,
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº32/07. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 2008/07/02.
A Câmara tomou conhecimento.
Genoveva Maria Figueira Grilo Festas e José Manuel Urbano Fanica Grilo, residente no
Monte do baldio de Alvo Rei, Caixa Postal nº101 em Redondo, solicitando a aprovação do
licenciamento, referente ao processo nº2/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a
2008/07/22.
A Câmara tomou conhecimento.
Sociedade Mouchão da Póvoa, Lda, com sede na Herdade das Courelas, Apartado nº9 em
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e a emissão do
alvará de licença de obras, referente ao processo nº46/08. Deferido, respectivamente por
despacho do Senhor Presidente a 2008/07/23, 2008/07/24 e a 2008/07/25.
A Câmara tomou conhecimento.
Luís Miguel Matias Mocho, residente na Rua António Batista Rico, nº18 em Redondo,
solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº7/08. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 2008/07/15.
A Câmara tomou conhecimento.
Isabel Ângela Barrancos Piteira Rodrigues da Hora, residente na Rua Veloso Salgado, nº9,
Funchalinho, Trafaria, solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo
nº60/07. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2008/06/06.
A Câmara tomou conhecimento.
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Maria Jacinta Figueira Laranjinho, residente na Alameda das Piscinas, nº1, 1º Esq.º em Vila
Viçosa, solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº103/06.
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/09.
A Câmara tomou conhecimento.
Cristóvão de Jesus Ribeiro Leal e Cristina Maria Valente Siquenique, residentes na Rua dos
Bombeiros, nº54 em Redondo, solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras
nº85/07, processo nº69/07. Autorizado, conforme parecer, por despacho do Senhor Presidente a
2008/07/20.
A Câmara tomou conhecimento.
B&P – Sociedade de Construção Civil, Lda, com sede na Rua 1º de Maio, Lote nº4 em
Redondo, solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº26/07, processo
nº19/07. Informe-se do parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/02.
A Câmara tomou conhecimento.
Antónia Delfina Lopes Rêgo, residente na Rua Cândido dos Reis, Lote nº22, 2ºC em Amadora,
solicitando o averbamento do processo nº54/03 para seu nome. Autorizado, por despacho do
Senhor Presidente a 2008/07/08.
A Câmara tomou conhecimento.
António Luís Pita Gomes, residente no Largo Novo de Redondo, nº17 em Redondo,
comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, e solicitando autorização para a
ocupação da via pública, referente ao processo nº39/08. Obteve o Visto, por despacho do
Senhor Presidente a 2008/07/04.
A Câmara tomou conhecimento.
Dionísio António Parreira Patinha, residente na Rua António Batista Rico, nº8 em Redondo,
comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, e solicitando autorização para a
ocupação da via pública, referente ao processo nº38/08. Deferido, por despacho do Senhor
Presidente a 2008/07/02.
A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIAS
Anabela de Jesus Teixeira Calado Gomes, residente na Rua de Montoito, nº19 em Redondo,
solicitando autorização para que processo nº53/05, referente a concessão de licença de
utilização, fique pendente. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2008/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
Francisco Miguel Mataloto Valente, residente na Avenida Matos Fernandes, nº2 A em
Redondo, solicitando a emissão de Licença de Utilização sem realização de Vistoria, referente
ao processo nº42/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/06/26.
A Câmara tomou conhecimento.
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Francisco Miguel Mataloto Valente, residente na Avenida Matos Fernandes, nº2A em
Redondo, solicitando alteração à Certidão de Divisão em Propriedade Horizontal, processo
nº17/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/18.
A Câmara tomou conhecimento.
Pedro Miguel Pita Barreira e Ana Isabel Cavaco Grilo, residente na Rua 1º de Maio, Lote nº4
em Redondo, solicitando a emissão de Licença de Utilização sem realização de Vistoria,
referente ao processo nº.46/08 Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/15.
A Câmara tomou conhecimento.
Manuel Joaquim Jeremias Cardinha, residente na Avenida Matos Fernandes, nº13 em
Redondo, solicitando a emissão de Licença de Utilização sem realização de Vistoria, referente
ao processo nº.45/08 Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/08.
A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS
Finanças – Direcção-Geral dos Impostos – Serviço de Finanças de Redondo, com sede no
Largo Bento de Jesus Caraça em Redondo, solicitando planta de localização e planta do edifício
sito na Rua Presidente Ramalho Eanes, nº15 em Aldeias de Montoito. Responder, por despacho
do Senhor Presidente a 2008/06/20.
A Câmara tomou conhecimento.
Adriana Maria Pita do Monte Monarca, residente na Rua D. Arnilda & Eliezer Kamnezky, nº17
em Redondo, solicitando autorização para colocação de um posto de venda de bebidas, junto ao
seu estabelecimento, processo nº3/08. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a
2008/07/24.
A Câmara tomou conhecimento.
Maria Gabriela M. Fitas, com sede na Rua Manuel Joaquim da Silva, nº36 em Redondo,
solicitando autorização para reabertura do seu estabelecimento de bebidas, para os dias 31 de
Julho, 1, 2 e 3 de Agosto e colocação de um posto de venda de bebidas, junto ao seu
estabelecimento, processo nº75/05. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a
2008/07/28.
A Câmara tomou conhecimento.
Relativamente ao processo acima referido, o Senhor Vereador Freixial perguntou qual a
justificação para se autorizar a abertura do estabelecimento na altura da festas, quando houve
um despacho do Senhor Presidente a determinar o encerramento do mesmo por falta de
condições. Não entende como é que um estabelecimento que não tem condições para funcionar
no dia-a-dia, reúne condições para funcionar na altura das festas, quando a vila recebe tantos
visitantes.
O Senhor Vice-Presidente informou que não tem conhecimento das razões que levaram ao
despacho do Senhor Presidente para encerramento do estabelecimento, poderá analisar o
processo e posteriormente explicar as razões.

6

MUNICIPIO DE REDONDO
ACTA N.º 14/2008 REUNIÃO DE 06/08/2008
O Senhor Vereador Freixial perguntou ainda porque razão há stand’s de venda que constam da
listagem dos requerimentos diversos e outros, que estavam instalados, como o Kiss ou o
Espanhol, não constam da listagem, pergunta se estavam autorizados.
O Senhor Vice-Presidente informou que poderão ter sido autorizados anteriormente ou então
terem autorização juntamente com a esplanada, de momento não poderá adiantar mais.
Café “O Central”, Sérgio Carriço, com sede na Praça da República em Redondo, solicitando
autorização para colocação de um stand de venda de bebidas, junto ao seu estabelecimento,
processo nº1/01. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/24.
A Câmara tomou conhecimento.
Mariana Rosa de Viterbo da Silva Pereira Barradas, solicitando autorização para a ocupação
de via pública, processo nº74/08. Concordo, com o parecer do fiscal, por despacho do Senhor
Presidente a 2008/07/14.
A Câmara tomou conhecimento.
José Manuel Miranda Piteira, residente no Monte Baldio D’El Rei, Foros da Fonte Seca, Caixa
Postal nº490 em Redondo, solicitando autorização para a localização de fornos de carvão,
processo nº118/06. Obteve o Visto do Senhor Presidente a 2008/07/15.
A Câmara tomou conhecimento.
José Manuel Urbano Fanica Grilo, residente Baldio D’El Rei, Caixa Postal nº101 em Redondo,
solicitando autorização para a localização de fornos de carvão, processo nº66/08. Obteve o Visto
do Senhor Presidente a 2008/06/24.
A Câmara tomou conhecimento.
Manuel José Gomes Siquenique, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 418 em
Redondo, solicitando autorização para a localização de fornos de carvão, processo nº71/08.
Obteve o Visto do Senhor Presidente a 2008/07/02.
A Câmara tomou conhecimento.
Ioan Herea, residente na Rua de Montoito, nº54 em Redondo, solicitando autorização para a
localização de fornos de carvão, processo nº65/08. Obteve o Visto do Senhor Vice-Presidente a
2008/06/18.
A Câmara tomou conhecimento.
Adega Cooperativa de Redondo, C.R.L., Apartado 26 em Redondo, solicitando informação
prévia, processo nº68/08. Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2008/06/27.
A Câmara tomou conhecimento.
Francisco Rosado Pereira e Outros, residente na Rua Dr. António José de Almeida, nº83 em
Montoito, solicitando que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito na Rua Dr. António
José de Almeida, nº83 e 85 em Montoito, processo nº67/08. Deferido, de acordo com o parecer,
por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/08.
A Câmara tomou conhecimento.

7

MUNICIPIO DE REDONDO
ACTA N.º 14/2008 REUNIÃO DE 06/08/2008
Provedoria da Justiça, com sede na Rua do Pau de Bandeira, nº7 e 9 em Lisboa, solicitando a
emissão de resposta referente ao processo nº150/07. Responder, por despacho do Senhor
Presidente a 2008/07/17.
A Câmara tomou conhecimento.
José Galego Quintas, residente na Rua da Escola, nº76 em Montoito, solicitando autorização
para a ocupação de via pública, processo nº18/07. Autorizado, de acordo com a informação, por
despacho do Senhor Presidente a 2008/07/22.
A Câmara tomou conhecimento.
Antónia Dionísia Pacheco Nobre da Silva, residente na Rua da Escola, Lote nº10 em
Famalicão, solicitando a emissão de certidão, processo nº73/08. Certifique-se, por despacho do
Senhor Presidente a 2008/07/08.
A Câmara tomou conhecimento.
António Joaquim Colaço Fialho, residente na Rua Joaquim António passinhas, nº14 em
Reguengos de Monsaraz, solicitando a emissão de certidão, processo nº55/08. Certifique-se, por
despacho do Senhor Presidente a 2008/07/20.
A Câmara tomou conhecimento.
André Manuel Nunes Ribeiro, residente na Rua Timor Leste, Lote E 13, Redondo, solicitando
informação prévia sobre a possibilidade de realização de obras de construção, processo nº63/08.
Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/07/04.
A Câmara tomou conhecimento.
Luís Manuel Pires Martins, angariador imobiliário da Re/Max Planície – Estremoz., solicitando a
emissão de declaração, processo nº80/08. Declare-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente
a 2008/07/31.
A Câmara tomou conhecimento.

LOTEAMENTOS PARTICULARES
Presente o processo de loteamento nº 4/05, de João Manuel Pereira Saraiva, residente na Rua
Comendador Ruy Gomes, nº26 em Redondo, em que deve ser revogada a deliberação de
28/05/2008 que aprovou o referido loteamento, em virtude do Lote H04, ter área fora do
perímetro urbano, sendo revogada a referida deliberação deve em seguida ser aprovado o
loteamento com a actual planta síntese e poderá a Câmara aceitar como cedências para
equipamentos, a pavimentação de estrada de acesso à Boavista, até ao montante de 23.314,13€
(com Iva incluído).
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres e informações dos
serviços de administração urbanística, revogar a deliberação tomada na reunião de 28/05/2008,
aprovar o loteamento de acordo com a nova planta síntese apresentada e aceitar a cedência
proposta.
Moura Neto, LDA, com sede na Rua António de Andrade, Edifício Anduné Primeiro, 1º Esq.º,
Charneca da Caparica, solicitando a aprovação do licenciamento de operação de loteamento
urbano com obras de urbanização, no Moinho de Vento em Redondo, processo nº4/06.
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base na informação dos serviços,
aprovar o loteamento acima referido.

EXPEDIENTE
Antónia Maria Roupa, residente na Rua da Escola, nº64, em Montoito, solicitando a emissão de
parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico sito nas Courelas da Moita,
em Montoito, ao abrigo do nº2 do artigo 54º da Lei nº91/95 de 2 de Setembro alterado pela Lei
nº64/2003 de 23 de Agosto, processo nº56/08.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnico e jurídico
dar parecer favorável ao solicitado.
Jacinto António Freira da Silva, residente na Estrada dos Foros, em Redondo, solicitando
parecer sobre uma exploração de suinicultura na Herdade das Canas e Gorda.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável com base no parecer da
CCDRA.
Presente uma carta do Senhor Ricardo Alexandre Ramalho Rainho, apresentando a desistência
do lote nº 94 da Quinta da Faia, conforme consta da cláusula quarta, da escritura efectuada em
29/11/2007.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta exercer o direito de preferência e adquirir o
referido lote pelo mesmo valor da venda.

SUBSÍDIOS
Presente um despacho do Senhor Presidente, datado de 28/07/2008, determinando que seja
efectuado o pagamento de um adiantamento do subsídio anual, de acordo com o Regulamento
de Incentivos, no valor de 6.000 € ao Redondense Futebol Clube, no valor de 3.000 € ao
Aldeense Futebol Clube e no valor de 3.000 € ao Núcleo de Andebol, devendo os mesmos ser
submetidos à ratificação na próxima reunião de Câmara.
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual o critério de atribuição do adiantamento.
O Senhor Vice-Presidente informou que foi atribuído com base no Regulamento existente, tendo
por base o número de equipas que os clubes pretendem inscrever, foi atribuído o valor para
fazer face ao valor da inscrição dos atletas.
O Senhor Vereador Freixial não concorda com a diferença de valores. Considera que há uma
grande diferença, uma vez que, por exemplo o Andebol, tem mais equipas que o Redondense.
O Senhor Vereador José Portel informou que, para este ano o Redondense propõe-se fazer
quatro equipas: Seniores, Juniores, Juvenis e Escolas.
O Senhor Vereador Freixial considera que não há garantias de que se faça esse número de
equipas. O critério de atribuição do subsídio devia ser diferente, devia ter em conta a época
anterior.
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O Senhor Vereador José Portel informou que, se não forem formadas as equipas que os Clubes
se propõem, haverá sempre o acerto do subsídio nas atribuições seguintes.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que deve ser ponderada a alteração do
critério utilizado. Propõe que se passe a utilizar um critério com valor percentual idêntico, tendo
em conta, não só o regulamento existente, mas também o histórico do ano anterior e as
perspectivas para a próxima época.
Considera que se vai dar um fenómeno interessante com a colocação da relva sintética, em
termos de formação de futuros atletas.
O Senhor Vice-Presidente disse que é uma questão que pode ser ponderada na próxima época.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o pagamento dos subsídios acima
referidos.
Presente uma informação do Secretário do Vereador do Pelouro do Desporto, propondo a
atribuição de um subsídio no valor de 400 €, ao Núcleo de Andebol de Redondo, pela conquista
do Campeonato Regional de Iniciados Masculinos.
O Senhor Vice-Presidente propôs ainda um voto de louvor ao clube por se ter sagrado campeão
regional.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto, mais deliberou
por unanimidade e em minuta aprovar o voto de louvor proposto.
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio
à Fénix – Associação de Músicos de Redondo, no valor de 2.500 €, como pagamento da 2ª
tranche para despesas de funcionamento.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição de um
subsídio no valor de 850 €, à Sociedade União Montoitense – Grupo Coral “Os Trabalhadores de
Montoito”, como comparticipação nas despesas com a realização do 25º Encontro de grupos
corais, bem como a oferta de uma lembrança em barro para oferecer aos grupos participantes no
evento.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição de um
subsídio no valor de 1.400 €, à Casa do Povo de Monte Virgem, como comparticipação nas
despesas com as festas a realizar nos próximos dias 15, 16 e 17 de Agosto.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição aos Bombeiros
Voluntários de Redondo, dos seguintes materiais, para remodelação transformação numa Sala
do Bombeiro:
690 Tijolos de 15
100 Tijolos de 11
39 m² de pavimento
15 m² de azulejos
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25 Sacas de cimento
3 mts da areia grossa
1 mt de areia fina
1 viga de cimento de 3 mt
10 Sacas de cimento cola
3 Varas de ¾ para água fria
3 Varas de ¾ para água quente
30 lts de tinta de água branca
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material proposto.

TARIFA DE DISPONIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA TABELA
DE TARIFAS
Propõe o Senhor Vice-Presidente, com base na informação prestada pela Divisão Administrativa
e Financeira, a criação da tarifa de disponibilidade da rede de abastecimento público de água e
de saneamento de águas residuais, conforme tabela anexa.
O Senhor Vereador Freixial considera que devia ser feito um esclarecimento à população, uma
explicação sobre as razões que levaram à criação desta tarifa.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca informou que não tinha analisado a informação,
gostava que a votação deste assunto fosse adiada para uma próxima reunião, em que o Senhor
Presidente estivesse presente para que ouvissem a sua opinião sobre o assunto. Por entender
que se trata de uma opção estratégica de fundo em áreas de âmbito social e com repercussão
directa na vida das pessoas e uma vez que não é oficialmente conhecida a posição do Sr.
Presidente do Município sobre matéria tão relevante, podendo-o ter feito com despacho na
informação técnica da Câmara, o que optou por não fazer limitando-se a escrever “À reunião”,
proponho a esta Câmara o adiamento da deliberação sobre esta matéria.
O Senhor Vice-Presidente informou que o Senhor Presidente concorda com a criação da tarifa,
se assim não fosse, não teria remetido o assunto para a reunião. Pelo exposto considera não
haver necessidade de adiar o assunto para uma próxima reunião.
O Senhor Vereador José Portel informou que, em conversa tida com o Senhor Presidente e o
Senhor Vereador Recto, entendeu que esta informação tinha a total concordância do Senhor
Presidente.
Declaração de voto
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que vota contra por entender que na deliberação
de opções pela Câmara sobre matérias tão significativas como as que estão em causa deve ser
dada a oportunidade ao Sr. Presidente do Município de apresentar a sua visão estratégica sobre
o assunto e os fundamentos que sustentam a proposta a deliberar. Porque o não fez em
documento escrito e não está presente para o fazer, nem se conhece nenhum impedimento para
que nos próximos tempos o não possa vir a fazer, entendo que teria sido razoável e lógico adiar
o assunto para a próxima sessão de Câmara.
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A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra do Senhor Vereador José
Lopes Verdasca e do Senhor Vereador Domingos Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador
José Portel e do Senhor Vice-Presidente, tendo este voto de qualidade, aprovar a criação da
tarifa de disponibilidade.
Propõe o Senhor Vice-Presidente alteração à Tabela de Tarifa de Saneamento, conforme cópia
anexa.
Declaração de Voto
O Senhor Vereador José Lopes C. Verdasca disse que vota contra na sequência da posição
anterior que defendeu de adiamento da deliberação, por continuar a não compreender a razão
que leva a que um assunto de tão grande relevância para a vida das populações locais, como é
o da Alteração da Tabela de Tarifa de Saneamento, tivesse de ter sido deliberado hoje sem
sobre o mesmo ter sido dada a possibilidade ao Sr. Presidente do Município de expor à Câmara
a seu pensamento estratégico sobre o assunto.
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra do Senhor Vereador José
Lopes Verdasca e do Senhor Vereador Domingos Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador
José Portel e do Senhor Vice-Presidente, tendo este voto de qualidade, aprovar a alteração à
Tabela de Tarifas de Saneamento.

ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Vice-Presidente declarou encerrada a
ordem de trabalhos, eram 17,30 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente
acta que vai ser assinada.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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