ACTA N.º 5/2006
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 08/03/2006
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. 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: José Bernardo Laranjinho Nunes
CARGO: Técnico Superior de 2ª Classe
FALTAS
Faltas justificadas:
Faltas por justificar:
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA:
Operações Orçamentais:

3.195.266,02 €

Operações Não Orçamentais: 277.913,53 €
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ABERTURA
A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos oito dias do mês de Março 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 seus lugares e o Sr.
Presidente declarou aberta a reunião.

ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vereador Freixial perguntou como é que foi feita a distribuição das bancas do
mercado, quais as regras de funcionamento e se existe algum regulamento.
O Senhor Presidente disse que a distribuição foi feita com os utentes que estavam no mercado
antigo, são esses que lá estão, houve uma reunião com todos e dentro da zona respectiva,
hortaliças, queijos, pão e bolos, etc, entre eles houve um entendimento relativamente à
atribuição dos lugares. Em relação a novas atribuições não está nada definido. Há um
regulamento de mercados e feiras, mas não relativamente a atribuição de lugares no mercado
municipal.
O Vereador Freixial perguntou se não está estabelecido um horário a cumprir, uma vez que sabe
que o talho não abre todos os dias.
O Senhor Presidente disse que o horário ficou facultativo, numa fase de experimentação não foi
imposto nenhum horário, uma vez que o mercado antigo só funcionava de manhã. Agora há
condições para o mercado funcionar todo o dia, no entanto, há pessoas que conseguem manter
o funcionamento todo o dia e outras não, por isso deixou-se ao critério de cada um. A ideia é que
passado o período experimental seja adoptado um horário.
O Vereador Freixial disse que a questão é que o talho não abre todos os dias, considera que a
Câmara devia regulamentar que devia abrir todos os dias algumas horas.
O Senhor Vereador Recto disse que os dois talhos e as duas peixarias estão preparadas para
funcionar para além do horário do mercado das hortaliças, no entanto, os talhos estão a abrir só
às 5ªs feiras e fins-de-semana, só o bar é que está a funcionar para além do horário, durante
todo o dia.
O Senhor Vereador Freixial disse que era mais lógico que funcionasse, ainda que menos horas,
mas todos os dias, uma vez que, assim, as pessoas ficam lesadas nos restantes dias.
O Senhor Presidente disse que a ideia foi não prejudicar, nem obrigar de um momento para o
outro as pessoas a ter condições de funcionamento todos os dias, é deixar passar esta fase de
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adaptação e quando forem atribuídos os lugares que estão vagos serão criadas as regras de
funcionamento adaptadas a todos.
O Senhor Vereador Freixial perguntou o que vai ser feito no mercado antigo uma vez que viu lá
uma máquina a trabalhar.
O Senhor Vereador Recto informou que está apenas a ser limpo.
O Senhor Vereador Freixial perguntou quando é inaugurado o Ecomuseu.
O Senhor Presidente informou que está a aguardar o trabalho que foi pedido à Universidade de
Évora, relativamente ao itinerário, à Fauna e à Flora, parece que esse trabalho está um pouco
atrasado, mas em principio a inauguração será durante o mês de Maio.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou se vai haver pontos para observar a fauna.
O Senhor presidente disse que sim. Disse ainda que há intenção de se fazer uma intervenção na
Escola das Ferrenhas para que possa servir de local de pausa ou descanso.
O Senhor Vereador Freixial perguntou pelo documento que ficou de lhe ser enviado sobre a
ETAR.
O Senhor Presidente informou que a funcionária que tratou desse processo está de licença de
parto, mas o Senhor Presidente vai tratar do assunto.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou em que ponto está o Regulamento das
Associações Desportivas e Culturais.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que estão a ser colocadas algumas papeleiras
que se tornam um obstáculo no andamento das pessoas uma vez que estão no meio do passeio.
Disse também que no Centro Lúdico de Montoito devia ser vista a climatização uma vez que,
principalmente no Inverno, não é nada confortável. Por último pretendia saber qual o ponto de
situação em relação ao apoio financeiro para o CD do Grupo Coral.
O Senhor Presidente informou que está a ser elaborado o projecto de regulamento para ser
discutido em reunião de Câmara, ser submetido à aprovação das associações e posteriormente
ser aprovado em reunião de Câmara.
Relativamente à questão da climatização do Centro Lúdico o senhor Presidente informou que ia
ser analisada e que o apoio para o CD não está esquecido.
Relativamente às papeleiras o Senhor Vereador Recto disse que estão a ser colocadas no sítio
onde estavam as outras, só que ocupam mais cerca de 10 cm para poderem dar a volta.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que em certos sítios devia ser revista a
localização.
Relativamente às acções programadas e executadas no âmbito das medidas “Agris” foi
perguntado ao Senhor Presidente pelo Senhor Vereador José Lopes Verdasca qual o ponto de
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situação dos dossiers financeiros e da possível prorrogação dos prazos para a execução dos
projectos “Requalificação do Rossio de Montoito”, ao que o Senhor Presidente respondeu que
ainda não tinha confirmação da prorrogação do prazo, quanto ao projecto do Mundo Rural e
Cidadania, o dossier financeiro já foi entregue pelo técnico Hugo Ferreira no ministério da
Agricultura.

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

Decisões do Sr. Presidente
Deliberação de suinicultura
Expediente
Isenção de Pagamento da Taxa (Fábrica Paroquial de Redondo)
Projecto FAME

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

OBRAS CONHECIMENTO
GRACINDA DA CONCEIÇÃO SIQUENIQUE GRAZINA, residente no Bairro Santo António, Rua
Principal, 39 – Évora. Solicitando o licenciamento e emissão de alvará de licença de obras, para
construção de campa no cemitério de Redondo, talhão 17 sepultura nº2, procº11/06. Deferido,
respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 13/02/06 e 16/02/06.
A Câmara tomou conhecimento.
IBERCAÇA – SOCIEDADE IBÉRICA DE CAÇA TURÍSTICA E CINEGÉTICA, com sede na rua
Manuel Francisco Soromenho. Solicitando reapreciação do projecto de obras nº103/96,
aprovação da arquitectura, licenciamento e emissão de alvará de licença de obras. Deferido,
respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 17/02/06 e a 23/02/06.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ MARIA URBANO DUQUE, residente na Rua Drº Manuel Cardoso de Figueiredo Queirós,
lote 50 - Redondo, solicitando a emissão de licença de habitação sem realização de vistoria,
procº10/06. Deferido por despacho do senhor Presidente a 17/02/2006.
A Câmara tomou conhecimento.
JOSÉ MARIA URBANO DUQUE, residente na Rua Drº Manuel Cardoso de Figueiredo Queirós,
lote 50 - Redondo, solicitando a emissão de licença de habitação sem realização de vistoria,
procº09/06. Deferido por despacho do senhor Presidente a 17/02/2006.
A Câmara tomou conhecimento.
CATARINA INÊS JESUS CARMO, residente no Monte do Pomar de Cima, cxp. 242 Serra
d`Ossa. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao
processo nº26/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 06/02/06 e
21/02/06.
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A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIAS
MARQUES, GONÇALVES & IRMÃO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª, com sede na
estrada do Telhal, 4,Recoveiro – Mem Martins. Solicitando a realização de vistoria, para
concessão da licença de Habitação e comércio referente ao seu processo nº06/06. Deferido, por
despacho do Senhor Presidente a 20/02/06.
A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS
JOÃO MIGUEL DE JESUS DIAS, residente na Rua Dª Arnilda e Eliezer Kamnezky 19 –
Redondo. Solicitando emissão de certidão, processo nº30/06.Certifique-se, por despacho do
Senhor Presidente a 23/02/06.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIA HELENA MARRUZ SARNADINHA CARDOSO, residente na rua Oliveira Martins, 7,
1ºesqº Agualva-Cacém. Solicitando emissão de certidão, processo nº28/06. Certifique-se, por
despacho do Senhor Presidente a 21/02/06.
A Câmara tomou conhecimento.

DELIBERAÇÃO SUINICULTURA
VENÂNCIO JOAQUIM CAVACA LINO, solicitando parecer sobre a localização de uma
suinicultura, procº147/05.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnicos dar
parecer favorável.

DELIBERAÇÃO
UNIDADE COLECTIVA DE PRODUÇÃO AGRICOLA RAINHA DO SUL, CLR, com sede em
Santa Susana, solicitando alteração ao alvará de loteamento nº 03/2005, para que conste na
descrição dos lotes as construções já existentes com as respectivas áreas de construção
legalizadas na Câmara Municipal de Redondo.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que vota a favor com a salvaguarda de que as
construções existentes constem de um processo devidamente registado.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a alteração solicitada.

EXPEDIENTE
Ofício da Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal solicitando parecer sobre a prova
referente ao 21º Grande Prémio de Ciclismo de Redondo a realizar no dia 23 de Abril de 2006.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.
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Ofício da Secção de Motorismo da SAR solicitando parecer sobre a prova de Rali TT Esporão
2006, que se realiza nos próximos dias 31/03 e 01/04/2006.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.
Presente uma informação da Adjunta do Presidente, Maria Inácia Cachopas, informando que a
Assembleia Geral da ADEMO reuniu no passado dia 24/02/2006, e foi aprovada por
unanimidade a composição dos órgãos sociais, sendo que o Município de Redondo ficou a fazer
parte do Conselho Fiscal.
A Câmara tomou conhecimento.

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA (FÁBRICA DA IGREJA
PAROQUIAL)
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara isente a Fábrica da Igreja Paroquial do pagamento
da taxa referente à compra da campa onde foi sepultado o Senhor Padre Melo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente e
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.

PROJECTO FAME
Presente o processo de candidatura ao FAME em nome de João José Martins Russo, para
aquisição de equipamento diverso para a sua oficina, importando o projecto em 9.337,05 € (nove
mil trezentos e trinta e sete euros e cinco cêntimos), o financiamento do Município de Redondo é
de 50 % do valor do projecto.
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca solicitou fotocópia do Regulamento do FAME.
Perguntou se abrange todas as actividades.
O senhor Presidente disse que não abrange a Agricultura.
O Vereador José Lopes Verdasca propõe que se estenda também à Agricultura, para renovação
de Olivais, Vinhas, etc.
O Senhor Presidente disse que estes projectos vão ser reformulados e implementados a nível
nacional.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o processo de candidatura acima
referido, e dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura, ou na sua
ausência ou impedimento legal ao Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos Recto.
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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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