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ACTA N.º 7/2007
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CARGO: Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
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2.974.513,11 €

Operações Não Orçamentais: 187.922,71 €
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ABERTURA

A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete 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 perguntou porque razão a Câmara não vai buscar, a casa, o miúdo
que mora no Monte dos Gaios.
O Senhor Vereador José Portel informou que houve uma reunião com os pais em que ficou
decidido que os miúdos seriam apanhados em sítios a combinar e não nas suas casas, para
evitar atrasos e evitar que, com isso, certas crianças tivessem que se levantar ainda mais cedo.
O Senhor Vereador Freixial perguntou, relativamente ao estaleiro do Bandas e da Cigana, junto
ao Poço Velho, o que é que a Câmara pode fazer para melhorar o aspecto daquela saída da
Vila.
O Senhor Vereador Recto informou que já falou com o Bandas para arranjar uma solução, uma
vez que a estrada vai ser arranjada e a zona tem que ser limpa. Em relação à cigana as coisas
estão em terreno privado e aí a Câmara não pode intervir.
O Senhor Vereador Freixial perguntou quando é que a torre do relógio, onde caiu o raio, vai ser
arranjada.
O Senhor Vereador Recto informou que estão a ser feitas, em mármore, as rampas para acesso
de deficientes ao edifício da Câmara, quando vierem ser montadas a pessoa que as está a fazer
tratará da reparação da torre.
O Senhor Vereador Freixial solicitou fotocópia da lista de candidatos aos concursos para
estagiários de Psicologia, Gestão de Empresas e Informática.
O Senhor Vereador Recto disse que seria entregue.

2

MUNICÍPIO DE REDONDO
ACTA N.º 7/2007 REUNIÃO DE 18/04/2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORDEM DE TRABALHOS

Decisões do Presidente
Alvará de Loteamento nº 1/99 - Alteração
Suinicultura
Expediente
Subsídios
Regulamento de Funcionamento do Canil Municipal
Associação de Municípios Portugueses do Vinho
Prestação de Contas e Relatório de Gestão
Revisão Orçamental

PAGAMENTOS AUTORIZADOS

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

OBRAS CONHECIMENTO

LIMITE COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, LDA, com sede na Rua Mouzinho da
Silveira, nº10, Lisboa. Proposto para ser arquivado. Arquive-se, por despacho do Senhor
Presidente a 2007/03/11.
A Câmara tomou conhecimento.
JOÃO ANTÓNIO FORTES BALAGUEIRA, residente na Rua da Liberdade, nº3, Sintra,
solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º78/06. Deferido,
por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/03/26.
A Câmara tomou conhecimento.
JORGE MANUEL PEREIRA DA FONSECA, residente na Rua António Aleixo, nº25, 3º Esq.º,
Queluz de Baixo, Oeiras, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao
processo n.º70/04. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/03/26.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL ANTONIO PATINHA ROSADO, residente na Travessa do Galhetos, nº14A, Redondo,
solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º83/95. Deferido,
por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/21.
A Câmara tomou conhecimento.
ELISABETE MARIA GATO MONTE PITEIRA, residente na Rua Dr. António José de Almeida,
nº21, Redondo, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo
n.º102/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/29.
A Câmara tomou conhecimento.
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTOITO, CRL, com sede na Rua Dr. José de Almeida,
nº20, Montoito, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao
processo n.º53/06. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/03/27.
A Câmara tomou conhecimento.
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LUÍS JOAQUIM SIQUENIQUE FANICA, residente na Rua de Montoito, nº40, Redondo,
comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº17/07. Obteve o Visto, por
despacho do Senhor Presidente a 2007/03/20.
A Câmara tomou conhecimento.
MARÍLIA GOMES COELHO COUTINHO, residente na Rua Cidade do Porto, nº52, 4º Dt.º,
Montijo, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º102/06.
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/01/23.
A Câmara tomou conhecimento.
FRANCISCO MIGUEL MATALOTO VALENTE, residente nos Foros da Navancha, Foros da
Fonte Seca, Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento
emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º13/07. Deferido,
respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/30 e a 2007/04/04.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIA DO CARMO AMARO PIRES, residente na Rua da Escola, nº74, Montoito, solicitando a
prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº40/06, referente ao processo n.º21/06. Deferido,
por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/28.
A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIAS / LICENÇAS E UTILIZAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO GRAVE DUQUE, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E 3-1º andar,
Redondo, solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria referente ao
processo nº24/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/23.
A Câmara tomou conhecimento.
MARÍLIA GOMES COELHO COUTINHO, residente na Rua Cidade do Porto, nº52, 4º Dt.º,
Montijo, solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria referente ao
processo nº14/07. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/03/27.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL AUGUSTO RODEIA ESPINHO, residente na Quinta do Sameiro, Estrada de Évora,
solicitando vistoria para divisão em propriedade horizontal, processo n.º 97/06. Deferido, por
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/03/27.
A Câmara tomou conhecimento.
PHOTO VIRTUAL – CENTRO DIGITAL DE CÓPIAS E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA, com sede
na Rua Manuel Joaquim da Silva, nº28, Redondo, solicitando vistoria para a emissão de Licença
de Utilização – Comércio, processo n.º28/07. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente
a 2007/04/04.
A Câmara tomou conhecimento.
ALMERINDO DE JESUS VALENTE RIBEIRO, residente na Rua Direita, nº21, Redondo,
solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria referente ao processo
nº16/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/28.
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A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

CATARINA CALIOPE GOMES SIQUENIQUE, residente nas Courelas do Monte Branco, Monte
do Cacaruço, Estrada da Serra D’Ossa, Redondo, solicitando o enquadramento em PDM,
processo 47/07. Informe-se por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/03/27.
A Câmara tomou conhecimento.
FRANCISCO MIGUEL SOUSA SALVADOR, residente na Rua 2 ao Parque das Feiras, Lote
H16, Redondo, solicitando parecer favorável ao abrigo do disposto no artigo 54 da Lei 64/2003
de 23 de Agosto, processo nº 41/07. Emita-se parecer desfavorável, por despacho do Senhor
Presidente a 2007/03/22.
A Câmara tomou conhecimento.
SOFIA ISABEL CARAÇA PINTO, residente na Rua de Ourique, nº25, 1º andar, Évora,
solicitando informação sobre a viabilidade de construção no prédio sito na Horta Abaixo,
Montoito, processo nº15/07. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/19.
A Câmara tomou conhecimento.
LUÍS MIGUEL MARQUES ALVES E OUTRA, residente na Praceta Marques de Castelo Novo,
nº4, Damaia, Amadora, solicitando parecer favorável ao abrigo do disposto no artigo 54 da Lei
64/2003 de 23 de Agosto, processo nº 20/07. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a
2007/03/19.
A Câmara tomou conhecimento.
FRANCISCA ROSA MILHO PISCO PIRRAÇA, residente na Rua Comendador Rui Gomes, nº6 –
1º frente, Redondo, solicitando o pagamento das taxas referentes a construção de campa,
processo nº 27/02 em nome do irmão Paulo Fernando Milho Pisco. Autorizado, por despacho do
Senhor Vice-Presidente a 2007/03/27.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL JOÃO SOUSA PERDIGÃO, residente na Rua Florbela Espanca, Lote D3, Redondo,
solicitando a emissão de horário de funcionamento, processo nº 2/07. Autorizado, por despacho
do Senhor Vice-Presidente a 2007/03/27.
A Câmara tomou conhecimento.
HERDADE DE AGUA D’ALTE – SOCIEDADE DE AGRO-TURISMO, LDA, com sede na Aldeia
da Serra D’Ossa, nº14, Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de ampliação no
prédio sito na Herdade de Água d’Alte, Redondo, processo nº 31/07. Informe-se, por despacho
do Senhor Presidente a 2007/03/20.
A Câmara tomou conhecimento.
MARIA DE FATIMA RAMALHO PESTANA ALHINHO FERREIRA, residente na Rua Capitão
salgueiro maia, Lote 1, Reguengos de Monsaraz, solicitando parecer favorável ao abrigo do
disposto no artigo 54 da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, processo nº20/07. Deferido, por despacho
do Senhor Presidente a 2007/03/15.
A Câmara tomou conhecimento.
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JOAQUINA FRANCISCA PINA, residente na Rua do Azinhal, nº14, Aldeias de Montoito,
Montoito, solicitando cópias, referente ao processo nº138/73. Concordo, por despacho do
Senhor Presidente a 2007/03/09.
A Câmara tomou conhecimento.
MANUEL PERDIGÃO PIRES, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, Lote
nº36, Redondo, solicitando a emissão de horário de funcionamento e pedido de averbamento do
actual explorador na licença de utilização 14/04, processo nº 61/03. Autorizado, respectivamente
por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/19 e por despacho do Senhor Vice-Presidente a
2007/03/27.
A Câmara tomou conhecimento.

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/99 – ALTERAÇÃO

ALDEIA BRANCA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A., com sede na
Ameijeira de Cima, Urbanização Bela Vista, Lote nº1, Loja nº3, Lagos, solicitando alterações ao
Alvará de loteamento nº1/99 – Barragem da Vigia, processo nº 2/97.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnicos aprovar
as alterações solicitadas.

SUINICULTURA

FRANCISCO ALEXANDRE PINHEIRO FREIRA, residente nas Vinhas, Caixa Postal, nº 47,
Redondo, solicitando parecer sobre a localização de suínos em regime semi-intensivo, para
multiplicação no prédio rústico denominado Herdade da Figueira de Cima, Redondo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnicos dar
parecer favorável.

EXPEDIENTE

Ofício da Associação de Municípios do Distrito de Évora, solicitando a aprovação da minuta de
protocolo, cuja fotocópia se anexa a esta acta, referente à constituição de uma rede comunitária
no distrito de Évora, conforme candidatura apresentada ao POSC – Programa Operacional da
Sociedade do Conhecimento.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho do Senhor Presidente,
aprovando o referido protocolo.
Oficio do Clube de Caça e Pesca de Redondo, solicitando documento comprovativo da cedência
do Terreno onde está instalado o campo de tiro do Outeiro de Franco.
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara Municipal de Redondo delibere ceder, gratuitamente,
ao Clube de Caça e Pesca de Redondo, pelo período mínimo de 20 anos, uma parcela de
terreno com a área de 1 hectare, do prédio rústico denominado “Mau Clérigo”, destinada única e
exclusivamente a ser usada como campo de tiro.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada, mais
deliberou dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na assinatura do contrato ou na sua
ausência ou impedimento legal ao Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos Recto.
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Presente um requerimento em nome de Tânia de Jesus do Monte Grilo, solicitando autorização
para hipoteca e reconhecimento da subsistência da hipoteca, mesmo em caso de reversão, do
lote nº 41 da Quinta da Faia, deferido por despacho do Senhor Presidente em 17/04/2007.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado.
Presente um requerimento em nome de André Miguel Carvalho Rosado, solicitando autorização
para hipoteca e reconhecimento da subsistência da hipoteca, mesmo em caso de reversão, do
lote nº 37 da Quinta da Faia, deferido por despacho do Senhor Presidente em 17/04/2007.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado.
Presente um requerimento em nome de Ana Margarida Magarreiro Recto e Nelson José Falcão
A. Pinto, solicitando autorização para hipoteca e reconhecimento da subsistência da hipoteca,
mesmo em caso de reversão, do lote nº 31 da Quinta da Faia, deferido por despacho do Senhor
Presidente em 17/04/2007.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado.
Propôs o Senhor Presidente, uma vez que a Câmara já aprovou a autorização de hipoteca dos
lotes da Quinta da Faia, que seja deliberado aprovar, para todos os lotes, o reconhecimento de
subsistência da hipoteca, mesmo em caso de reversão.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente o Protocolo a realizar entre a Câmara e o ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade,
tendo como objecto a prestação de serviços, pelo ISQ, de apoio ao licenciamento, inspecções
periódicas e fiscalização, de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos
de abastecimento de combustíveis, mediante o pagamento dos serviços conforme tabela de
preços constante no referido protocolo, cuja fotocópia se anexa a esta acta.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o protocolo e dar poderes ao Senhor
Presidente para outorgar na sua assinatura.

SUBSIDIOS

Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio ao
Aldeense Futebol Clube, no valor de 787,92 €, para suportar o pagamento de despesas de
electricidade, conforme facturação apresentada, bem como a que futuramente sejam
apresentadas e até deliberação em contrário.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio no
valor de 500,00 €, ao Aldeense Futebol Clube, em virtude de ter passado a fase seguinte do
campeonato de futebol.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio à
Fábrica da Igreja Paroquial – Conferência de S. Vicente de Paulo, no valor de 750,00 €, para
despesas de funcionamento.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio à Casa
do Povo de Redondo – Rancho Folclórico, no valor de 800,00 €, para despesas, assim como a
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oferta de lembranças aos 4 ranchos participantes no IX encontro de Folclore Infantil que se
realiza no próximo mês de Maio.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio ao
Centro de Cultura, Recreio e Desporto dos Foros da Fonte Seca, no valor de 1.000,00 €, para
fazer face a despesas com a aquisição de mesas e cadeiras.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo que a Câmara proceda a uma
pequena reparação na habitação da D. Ana Isabel do Rosário, nas Falcoeiras, sendo essa
intervenção composta pela substituição de 2 paus e 12 ripas de madeira para o telhado, assim
como a mão -de-obra.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma carta do Senhor Belchior do Carmo Sousa, solicitando que a Câmara proceda ao
arranjo do telhado da sua habitação. Após analisar a situação o Vereador José Portel propõe
que a Câmara conceda a mão-de-obra para uma pequena intervenção no telhado.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CANIL
MUNICIPAL

Presente e explicado o Regulamento de funcionamento do Canil Municipal.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o regulamento e submetê-lo à
aprovação da Assembleia Municipal.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO

Tendo em conta que a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), com sede no
Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo, cujo o objectivo é a afirmação da identidade
histórico - cultural, patrimonial, económica e social dos municípios portugueses e dos territórios
ligados à produção de vinhos de qualidade.
Tendo em conta a conveniência que o MUNICÍPIO DE REDONDO tem em participar como
SÓCIO da AMPV, propõe o Senhor presidente que a Câmara delibere:
1. Constituir e ostentar a condição de membro, junto com outros Municípios, da Associação
que se denomina “Associação de Municípios Portugueses do Vinho” (AMPV), com sede
no Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo e cujo o objectivo é a afirmação da
identidade histórico - cultural, patrimonial, económica e social dos municípios
portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade.
2. Aceitar os estatutos da Associação e o seu total de 37 de artigos.
3. Fazer o pagamento das quotas anuais de funcionamento estabelecidas pela Associação.
4. Designar o Presidente da Câmara, Engº Alfredo Falamino Barroso, para que represente
este Município nos órgãos de representação e direcção da Associação, assim como
para que subscreva em nome do Município todos os documentos públicos e privados a
fim constituir a nova identidade e para a execução dos acordos que se adoptam.
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada e submeter a
mesma à aprovação da Assembleia Municipal.

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO

Presente e explicada a prestação de contas de 2006 e o relatório de gestão.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a prestação de contas de 2006 e
relatório de gestão e submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal.

REVISÃO ORÇAMENTAL

Presente e explicada a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e a 2ª Revisão ao Orçamento da
Despesa.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as referidas revisões orçamentais e
submeter as mesmas à aprovação da Assembleia Municipal.

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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