ACTA N.º 2/2006
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 25/01/2006
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas
TERMINUS DA REUNIÃO: 17,00 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:

3.334.677,51 €

Operações Não Orçamentais: 283.283,57 €

ACTA N.º 2/2006 REUNIÃO DE 25/01/2006

ABERTURA
A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos vinte e cinco 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 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 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 seu lugares e o Sr.
Vice-Presidente declarou aberta a reunião.

ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vereador Freixial solicitou informação sobre a iluminação pública da Vila, considera
que há Ruas que deviam estar melhor iluminadas, perguntou se é competência da Câmara ou da
EDP.
O Senhor Vice-Presidente informou que o que está a acontecer é que a EDP leva muito tempo a
substituir algumas lâmpadas que se vão fundindo. A Câmara paga o consumo de iluminação
pública, mas a responsabilidade de fazer reforços e reparações é da EDP. A Câmara tem
insistido, por escrito e verbalmente, para que a EDP faça os reforços e a conservação de forma
mais rápida, mas a resposta é que as verbas são escassas. De qualquer modo a Câmara vai
continuar a insistir até que esteja devidamente reforçada a Iluminação Pública.
O Senhor Vereador Freixial solicitou informação relativamente ao circuito Rodoviário da Tapada
Municipal, considera que devia haver bancos e que devia ter mais iluminação, uma vez que é um
espaço muito agradável.
O Senhor Vice-Presidente disse que o Circuito Rodoviário ainda não está concluído, irá levar
bancos, até porque já estão comprados. Relativamente à iluminação, o circuito irá levar mais
iluminação, à excepção da zona do campo de jogos, uma vez que está numa zona habitacional e
tem que se evitar que seja utilizado até muito tarde.
O Senhor Vereador Freixial perguntou se já há destino para o edifício onde estava instalada a
Pré-primária, no Bairro António Festas.
O Senhor Vice-Presidente disse que ainda não está definida a utilização que o edifício irá ter.
O Senhor Vereador Freixial perguntou quais as taxas de pagamento relativamente ao uso do
Polidesportivo descoberto. Se é o mesmo valor independentemente de ser utilizado para ténis
que jogam duas pessoas ou para futebol que jogam dez ou doze pessoas.
O Senhor Vice-Presidente disse que o pagamento é feito com base na Tabela de Tarifas em
vigor.
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O Senhor Vereador Freixial perguntou qual é o ponto de situação dos esgotos do loteamento da
Aldeia Branca, uma vez que já lá vivem pessoas.
O Senhor Vice-Presidente disse que o loteamento da Aldeia Branca tem um projecto de infraestruturas aprovado, está a ser remodelado e acompanhado pelo Ministério do Ambiente.
Funciona com fossas tanques.
O Senhor Vereador Freixial solicitou informação sobre as Escolas da Freguesia de Montoito, se
já há algum projecto de intervenção, uma vez que se verifica, na escola de Montoito, a falta de
aquecimento, falta de material didáctico, o exterior precisa de ser embelezado, e toda a escola
em si precisa de ser requalificada, nomeadamente o armazenamento do leite está ao pé das
casas de banho, o que não será muito próprio.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que nas Escolas de Montoito e Aldeias de
Montoito, enquanto o projecto do parque Escolar não for aprovado, há algumas promiscuidades
complicadas, como é o exemplo do leite ao pé das casas de banho, as coisas estão mal
acomodadas, há-de haver coisas deste género que têm a ver com a responsabilidade da
Câmara e outras com a falta de cuidado das pessoas que deveriam ser mais cuidadosas.
Naquilo que disser respeito à Câmara solicitava alguma resolução.
O Senhor Vice-Presidente disse que a Câmara sempre tem feito as intervenções necessárias
articuladas com os professores e com os directores de Escola, a última intervenção foi a
vedação da escola de Montoito. Têm estado a ser feitas visitas às Escolas do Concelho para se
saber quais as necessidades de cada escola, vão sendo corrigidas as anomalias de acordo com
o solicitado pelo agrupamento ou pelos professores.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que tem visitado várias escolas e tem verificado
que há escolas requalificadas a todos os níveis, nomeadamente a escola de Mora tem uma
qualidade de espaços espectacular, poderá seguir-se esse exemplo.
Sabe que a Junta de Freguesia de Redondo tem feito algum investimento nas Escolas da sua
área, o que não se verifica com a Junta de Freguesia de Montoito que não tem meios para
intervir e por isso pede a colaboração da Autarquia que poderá investir mais na Educação.
O Senhor Vice-Presidente disse que está previsto um projecto para grande intervenção em todas
as Escolas do Concelho, independentemente de haver comparticipação do Estado ou não,
porque se verifica que as Escolas precisam de uma intervenção de fundo.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que as vedações das Escolas devem ter um
muro em alvenaria com cerca de 10 cm e por cima uma grade ou rede que protege a escola mas
ao mesmo tempo a deixa visível. O que não acontece com a Escola de Montoito que tem um
muro enorme a esconder a Escola.
O Senhor Vice-Presidente disse que esse muro não ficou tão alto como era solicitado, a Câmara
ainda cortou na altura.
O Senhor Vereador José Portel esclareceu que tem feito várias visitas a todas as Escolas, no
entanto vai referir a escola de Montoito, porque é a que está a ser falada. Disse que o exterior da
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Escola está a ser pintado, foram substituídos os estores das janelas, foi colocada uma
campainha, para que a Escola possa estar fechada mas se alguém precisar de entrar a
funcionária vem abrir, foi também colocado um termoacumulador novo. Relativamente à questão
do leite escolar, o Vereador já falou com a funcionária uma vez que a Escola tem bastante
espaço de arrumação, o pátio traseiro está completamente fechado, de um lado estão as casas
de banho e do outro existe uma arrecadação e para além disso existe muito espaço livre.
Verifica-se que as coisas estão mal acomodadas, não por falta de espaço, mas por falta de
cuidado. O Vereador perguntou à funcionária se eram precisas prateleiras e ela ficou de ver, por
enquanto não deu resposta. Em relação ao aquecimento há uns convectores que as professoras
consideraram ser suficientes. No entanto concorda que existe muito para fazer ao nível das
Escolas, por isso há um grande empenho por parte da autarquia para melhorar o parque escolar
quer a nível de interiores, quer do exterior e está a ser feito um levantamento das necessidades
de cada escola para ser feita a respectiva intervenção.
O Senhor Vereador Freixial solicitou informação sobre a Cooperativa de Olivicultores de Montoito
que não têm autorização, por parte das Águas do Centro Alentejo para fazer a ligação dos
esgotos.
O Senhor Vice-Presidente disse que se vai informar, uma vez que estava acordado que desde
que o lagar fizesse o pré-tratamento podia ser feita a ligação à ETAR.
O Senhor Vereador Freixial perguntou onde está a ser tratado o Cartão de Idoso, em Montoito.
O Senhor Vereador José Portel disse que está a ser tratado na Biblioteca, desloca-se até lá o
funcionário que está afecto ao cartão de idoso em datas previstas para que as pessoas tratem
do cartão.
O Senhor Vereador Freixial sugeria que fosse tratado na Junta de Freguesia de Montoito uma
vez que está mais relacionado com os munícipes.
O senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que concorda e faz todo o sentido ser tratado na
Junta de Freguesia.
O Senhor Vice-Presidente disse que pode ser um caso a considerar mas terá que ser falado com
o Presidente da Junta de Freguesia.

ORDEM DE TRABALHOS
1.
2.
3.
4.

Decisões do Sr. Presidente
Obras - Deliberações
Expediente
Subsídios
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS
Presente a lista de pagamentos efectuados.
A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos efectuados.

OBRAS CONHECIMENTO
JOÃO JOSÉ MENDES VALADAS, residente na Rua Almeida Garrett, nº12, Redondo,
solicitando a aprovação do licenciamento, referente à alteração de habitação sita na Rua do
Almeida Garrett, nº12 em Redondo, processo n.º110/05. Deferido, por despacho do Senhor
Presidente a 2006/01/12.
A Câmara tomou conhecimento.
ANTÓNIO MIGUEL REBOCHO RIBEIRO, residente na Rua do Matadouro, nº4, Redondo,
solicitando a prorrogação do alvará de obras de construção nº38/05, referente a construção do
prédio sito no Loteamento dos Foros da Fonte Seca, Lote nº2. Deferido, por despacho do Senhor
Presidente a 2006/01/11.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIO ANTONIO GRILO DA CONCEIÇÃO, residente na Rua Almeida Garrett, nº20, r/c Esq.,
Redondo, solicitando a aprovação das alterações em obra, referentes a construção de pavilhão
industrial sito na Zona Industrial de Redondo, lote nº44, Redondo, processo nº40/01. Deferido,
por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/09.
A Câmara tomou conhecimento.
LUIS MANUEL MARTINS GUERREIRO, residente na Praceta da Castelhana, Alcabideche,
solicitando a prorrogação do prazo para o levantamento da licença de obras, referente a
construção de habitação sita no Rossio de Cima, Lote 22, Montoito, processo nº132/02.
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/11.
A Câmara tomou conhecimento.
LICINIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS RAMALHO, residente na Rua da Liberdade, nº7,
Hortinhas, solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente à construção de
habitação sita no Loteamento da Horta do Letras, Lote 72 em Redondo, processo nº117/05.
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/13.
A Câmara tomou conhecimento.
FABRICA DE LICORES E XAROPES, ERBEL, LDA, com sede na Rua Comendador Rui
Gomes, nºs 35 e 35A, Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente à
construção de pavilhão industrial sito na Zona Industrial de Redondo, Lote nº52, processo
nº6/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/11.
A Câmara tomou conhecimento.
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JOSÉ MANUEL MARTINS OSÓRIO, residente na Quinta da Tapadinha, Alandroal, solicitando a
aprovação do licenciamento, referente à construção de moradia sita nas Courelas da Capela,
Redondo, processo nº6/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/09.
A Câmara tomou conhecimento.
PAULO ALEXANDRE FEIJÃO DE SOUSA, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº44,
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente às
alterações em obra de construção de loja sita no Loteamento da Tapada Municipal, lote nº5,
Redondo, processo nº3/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a
2005/12/21, 2005/12/27.
A Câmara tomou conhecimento.
EUGÉNIA MARIA GOMES SIQUENIQUE CALISTO, residente na Praceta serrado da Vinha,
nº5, 1º Esq., Falagueira, solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente à
remodelação de habitação sita na Alameda do Calvário, nº11 em Redondo, processo nº113/01.
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/06.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL ANTÓNIO ESTROMPA, residente na Rua Dr. António José de Almeida, nº19,
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 nº17, coval nº3, processo
nº3/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/06.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL PERDIGÃO PIRES, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso F. Queiroz, Lote 36,
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do alvará de licença de obras,
referente à construção de habitação sita no Loteamento da Horta do Letras, Lote nº71 em
Redondo, processo nº114/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a
2006/01/09 e a 2006/01/13.
A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIAS
MARIO ANTONIO GRILO DA CONCEIÇÃO, residente na Rua Almeida Garrett, nº20, r/c Esq.,
Redondo, solicitando a realização de vistoria, para concessão de licença de ocupação, referente
a construção de Pavilhão Industrial em Redondo, processo nº75/05. Deferido, por despacho do
Senhor Presidente a 2005/12/15.
A Câmara tomou conhecimento.
VITOR MANUEL MANEIRAS DO CARMO, residente na Rua João Anastácio da Rosa, nº13 em
Redondo, solicitando a emissão de Licença de utilização sem realização de Vistoria, referente a
construção da sua habitação, processo nº80/00. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a
2006/01/09.
A Câmara tomou conhecimento.
GERTRUDES PITA DUQUE FORTES, residente no Largo Duques de Bragança, nº18, Redondo,
solicitando a emissão de Licença de utilização sem realização de Vistoria, referente a construção
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de armazém sito na Travessa da Ponte em Redondo, processo nº3/06. Deferido, por despacho
do Senhor Presidente a 2006/01/17.
A Câmara tomou conhecimento.
VITOR MANUEL NICO DAMIÃO, residente na Rua António Festas, nº20, Redondo, solicitando a
emissão de Licença de utilização sem realização de Vistoria, referente a construção de
habitação sita nas Courelas da Arnalha, Estrada Real em Redondo, processo nº2/06. Deferido,
por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/17.
A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS
DRAAL – DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DO ALENTEJO, sede na Quinta da
Malagueira, Évora, informando que o projecto de instalação do estabelecimento industrial de
produção de vinho – adega – tipo 3, referente a Sociedade Agrícola de Madeira Nova de Baixo
S. A. – Herdade da Madeira Nova de Baixo, Redondo foi aprovado. Concordo, por despacho do
Senhor Presidente a 2006/01/06.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ CARLOS RODRIGUES MELRINHO ESTÊVÃO, residente na Rua da Liberdade, nº1,
Santiago Maior, solicitando a renovação da inscrição nº109 de técnico responsável por projectos
e obras. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/06.
A Câmara tomou conhecimento.
VICENCIA FLORINDA JEREMIAS DA SILVA, residente na Rua Dr. Hernâni Cidade, nº5,
Redondo, solicitando certidão em como o prédio foi construído antes de 7 de Agosto de 1951,
sito na Travessa do Mazombo, nº24, Redondo, processo nº5/06. Certifique-se, por despacho do
Senhor Presidente a 2006/01/06.
A Câmara tomou conhecimento.
MIGUEL JOSÉ BESTEIRO BEIRA E JOAQUIM DA SILVA CAMPOS ANTÓNIO, residente na
Horta do Bispo, nº4, 1º Esq., Évora, solicitando informação sobre a viabilidade de construção
referente ao prédio denominado Courelas do Monte Branco, processo nº3/06. Informe-se, por
despacho do Senhor Presidente a 2006/01/09.
A Câmara tomou conhecimento.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO, DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO
ALENTEJO, com sede na Rua da República, nº40, Évora, solicitando informação sobre a
viabilidade de instalação e de localização de estabelecimento Comercial, referente ao prédio sito
na Rua do Almagre, processo nº143/05. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a
2006/01/17.
A Câmara tomou conhecimento.
ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, SA, com sede na Avenida D. Leonor Fernandes, nº5, R/C,
Évora, solicitando o enquadramento em PDM da parcela 23 da secção 5 em Montoito, processo
nº 4/06. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/10.
A Câmara tomou conhecimento.
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ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, SA, com sede na Avenida D. Leonor Fernandes, nº5, R/C,
Évora, solicitando o enquadramento em PDM da parcela 6 da secção 13 e parcelas 32, 34 e 37
da Secção 045 em Redondo, processo nº2/06. Certifique-se, por despacho do Senhor
Presidente a 2006/01/09.
A Câmara tomou conhecimento.
JOAQUIM FRANCO RAMALHO, residente na Rua Dr. Sampaio e Melo, nº18, 1º Dtº, Barreiro,
solicitando o enquadramento em PDM do prédio rústico denominado Courelas das Moitas em
Montoito, processo nº1/06. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/01/09.
A Câmara tomou conhecimento.
A.P.F.C. – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO CONCELHO DE CORUCHE
ELIMITROFES, com sede na Rua da Música, nº11, Coruche, solicitando o enquadramento em
PDM do prédio rústico denominado Herdade da Serra da Mona em Montoito, processo nº125/05.
Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/20.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIA TERESA DE CASTELLO BRANCO DE SOTTO-MAYOR CARDOSO PERES, residente
na Rua de Fora, nº20, Montoito, solicitando cópia da licença de habitabilidade do seu prédio
urbano, processo nº153/05. Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/30.
A Câmara tomou conhecimento.
AATAE, ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA,
com sede na Rua Américo Durão, nº16D r/c, Lisboa, solicitando que a sua certidão seja aceite
para instrução dos processos de obras, processo nº106/05.
A Câmara tomou conhecimento.

OBRAS – DELIBERAÇÃO
ROGÉRIO HELDER RAMALHO REI E OUTROS, residente no Beco a Rua Manuel Joaquim
Piteira, Redondo, solicitando a aprovação da Arquitectura referente ao processo de loteamento
nº 1/01 sito em Vale de Cães, Redondo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base no parecer técnico aprovar a
arquitectura referente ao processo de loteamento nº 1/01.
IRMOIRMÃOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, LDA, com sede na
Rua Serpa Pinto, nº88, Évora, solicitando a aprovação da Arquitectura referente ao processo de
loteamento nº1/05 sito no Estanque Velho – Freixo.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca não concorda que o loteamento fique fechado, sem
possibilidade de um dia mais tarde haver ligação à parte nova do Freixo. Sugeria que os técnicos
procurassem uma solução de acesso para não ficar uma rua bloqueada, sem saída.
O Senhor Vice-Presidente propôs que o processo volte aos serviços técnicos e seja submetido a
aprovação na próxima reunião.
Aprovado por unanimidade.
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EXPEDIENTE
Oficio da Ademo – Associação para o Desenvolvimento dos Municípios Olivícolas Portugueses
informando que o valor da quota para o ano de 2006 é de 1.401,35 €.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o pagamento da referida quota.
Informou o Senhor Presidente que a Câmara consultou várias firmas de Gás canalizado para
efectuar a rede de armazenamento e distribuição de gás no loteamento da Quinta da Faia.
Presentes as propostas das firmas Esso, Repsol e Galp para análise da Câmara.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que não se devia deliberar sobre as
propostas uma vez que a da firma Repsol e da firma Galp já não têm validade. Deviam ser
contactadas as firmas para saber se mantém a proposta, de modo a evitar que alguma das
firmas crie uma providência cautelar.
O Senhor Vice-Presidente disse que vai esclarecer a situação e o assunto será submetido à
próxima reunião.

SUBSIDIOS
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara conceda 4 sacas de cimento ao Senhor
Joaquim José Valido Ramalho.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o cimento proposto.
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara proceda a obras de alteração no balneário do
Aldeense Futebol Clube, para que tenham espaço para uma arrecadação e sítio para a máquina
de lavar roupa.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta efectuar a referida obra.
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara proceda ao arranjo do telhado do Senhor
Jacinto Feijão.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor VicePresidente.
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara conceda 300 litros de gasóleo ao Aldeense
Futebol Clube e 300 litros de gasóleo ao Núcleo Andebol de Redondo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto.
Propôs o Senhor Vice-Presidente, com base na informação do pelouro do desporto, que a
Câmara conceda um subsídio no valor de 100 € ao Montoito Sport Clube por ter inscrito mais
cinco atletas.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara conceda um subsídio no valor de 1.212,67 €
(mil duzentos e doze euros e sessenta e sete cêntimos) ao Aldeense Futebol Clube para
comparticipação nas despesas de electricidade.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar proposta apresentada.
9

ACTA N.º 2/2006 REUNIÃO DE 25/01/2006

Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara conceda um subsídio no valor de 1.200,00 € à
Sociedade União Montoitense para compra de fardamentos a novos elementos da sua banda.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara conceda um subsídio no valor de 600,00 € à
Sociedade Filarmónica Municipal Redondense para compra de fardamentos a novos elementos
da sua banda.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara conceda um subsídio no valor 800,00 € à FénixAssociação de Músicos de Redondo para aquisição de equipamento de som.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Presente o Senhor Isidoro de Almeida em representação de uma Comissão de Serviços Públicos
que é um grupo de pessoas de Redondo e Vila Viçosa que se juntaram e já fizeram um abaixoassinado para a Rodoviária a solicitar mais transportes de Évora até Vila Viçosa e vice-versa.
Agora vêm solicitar que a Câmara faça duas novas paragens rodoviárias e respectivos abrigos,
uma na Rua da Faia e outra na Rua João Anastácio da Rosa, uma vez que foram informados
que tem que ser a Câmara a tratar deste assunto. Perguntou ainda se já existe ou está previsto
algum canil municipal, uma vez que há um determinado local, um quintal particular, onde existem
cerca de 20 cães e isto não é bom para saúde pública.
O Senhor Vice-Presidente disse que esta Comissão devia oficializar a sua apresentação à
Câmara para evitar que venham a aparecer vários elementos a dizer que são representantes da
comissão e a Câmara não tem conhecimento de quem faz parte da comissão.
O Senhor Vice-Presidente disse que já por duas vezes se oficializou a Rodoviária para a criação
das duas paragens referidas, a primeira vez não houve resposta e a segunda remeteram o
assunto para a Direcção Geral dos Transportes Terrestres (DGTT). Há cerca de um ano que se
está em contacto com a DGTT, mas ainda não há uma resposta. Está agendada uma reunião
com o Sr. Vieira da Rodoviária para ser estudada a alteração da paragem dos autocarros
existente, para se chegar a um consenso sobre o lugar e posteriormente o assunto ser remetido
à DGTT.
Relativamente aos animais, não tem conhecimento, mas se for um caso de saúde pública, terá
que ser a Delegação de Saúde a pronunciar-se. Em relação ao canil municipal, por força da lei,
obrigatoriamente este ano a Câmara irá arrancar com a obra do canil. No entanto, o canil
municipal destina-se a animais abandonados, que andem na via pública sem se conhecer o seu
proprietário.
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ACTA N.º 2/2006 REUNIÃO DE 25/01/2006

ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Vice-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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