MUNICÍPIO DE REDONDO
ACTA N.º 9/2007

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 23/05/2007
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas
TERMINUS DA REUNIÃO: 16,00 horas
MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO:
PRESIDENTE: Sr. Alfredo Falamino Barroso
VEREADORES: 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. José Lopes Cortes Verdasca
Faltas por justificar:
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA:
Operações Orçamentais:
Operações Não Orçamentais:

3.996.774,69 €
190.153,74 €

MUNICÍPIO DE REDONDO
ACTA N.º 9/2007 REUNIÃO DE 23/05/2007

ABERTURA

A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos vinte e três dias do mês de Maio 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 António José Rega Matos Recto,
Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o Vereador
Senhor José Lopes Cortes Verdasca.
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, se a firma Messias & Irmãos, Ldª, não tem, neste
momento, qualquer obra para a Câmara, porque razão saiu do estaleiro ao pé da Escola
Primária no dia 3 ou 4 de Maio, o camião da referida firma carregado de manilhas.
O Senhor Vereador Recto informou que foi o Gilberto, da firma Messias & Irmãos, que pediu 13
manilhas emprestadas, porque estava a fazer uma obra e precisava para não parar a mesma.
Tratou-se de um empréstimo tal como já tem acontecido ao contrário.
O Senhor Vereador Freixial pediu esclarecimento relativamente à explicação que o Senhor
Presidente fez na última reunião onde diz que a firma Messias não tem nenhuma obra, mas está
em primeiro lugar na construção do parque de feiras de Montoito.
O Senhor Presidente mostrou o processo e esclareceu o andamento do mesmo, explicou que só
é feita a adjudicação após a audiência prévia para intenção de adjudicação e até essa fase não
se pode dizer que o empreiteiro “ganhou a obra”.
O Senhor Vereador Freixial perguntou quantas ruas vão ser enfeitadas este ano.
O Senhor Vereador José Portel informou que vão ser enfeitadas 26 ruas.
O Senhor Vereador Freixial perguntou o que é que a Câmara paga relativamente ao edifício
onde se encontra o Clube de Caça e Pesca.
O Senhor Presidente informou que paga a electricidade, uma vez que é o mesmo quadro que dá
para a UNIVA, não se podem pedir dois quadros para o mesmo edifício.
O Senhor Vereador Freixial disse que considera esta situação desleal para com as outras
colectividades, uma vez que a Câmara tem seguido o critério de não pagar a electricidade das
associações que tenham bares em exploração.
O Senhor Presidente concorda com o argumento, o problema é que não se podem pedir dois
contadores para o mesmo edifício, mas esta é uma das situações que tem que ser revista.
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O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara não está a pensar mandar limpar as
laranjeiras.
O Senhor Vereador Recto informou que está prevista a limpeza das laranjeiras durante o mês de
Junho.
O Senhor Vereador Freixial perguntou de quem é a competência dos abrigos das paragens dos
autocarros, em Montoito, se é da Câmara ou da Junta de Freguesia.
O Senhor Presidente informou que é da competência da Junta de Freguesia.

1. Decisões do Presidente
2. Expediente
3. Subsídios

ORDEM DE TRABALHOS

PAGAMENTOS AUTORIZADOS

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

OBRAS CONHECIMENTO

Francisco José Silva Garcia, residente na Rua Drº Bento de Jesus Caraça, 57 - Aldeias de
Montoito. Solicitando aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão de licença
de obras referente ao seu processo nº16/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente
datado de 03/04/07, 18/04/07 e 26/04/07, respectivamente.
A Câmara tomou conhecimento.
Fernando António Nunes Figueira, residente no monte dos Sobreiros, Foros da Fonte Seca, 1 –
Redondo. Solicitando aprovação do projecto de alterações, referente ao seu processo nº 138/98.
Deferido projecto de arquitectura, por despacho do Senhor Presidente, datado de 20/04/07.
A Câmara tomou conhecimento.
Maria da Conceição Mestre Mataloto Pirraça, residente na Rua Timor Leste, lote E10 – Redondo.
Solicitando aprovação do projecto de alterações referente ao seu processo nº43/93. Deferido
projecto de arquitectura e licenciamento, por despacho do Senhor Presidente, datado de
20/10/06 e 27/04/07, respectivamente.
A Câmara tomou conhecimento.
Paulo Tendeiro – transportes de Mercadorias e Logística, ldª com sede na rua da escola, 14 A
em Aldeias de Montoito. Solicitando aprovação da prorrogação do prazo da licença de obras
nº.64/06, processo nº 61/04. Deferido por despacho do senhor Presidente datado de 17/04/07.
A Câmara tomou conhecimento.
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Hélder Jorge Mestre Calado, residente em Santa Susana – Redondo. Solicitando aprovação do
projecto de arquitectura, referente ao processo nº33/07. Deferido por despacho do Senhor
Presidente datado de 08/05/07.
A Câmara tomou conhecimento.
Maria da Cruz Toscano, residente na estrada do Algueirão, 123, 2º Esqº - Algueirão. Solicitando
a reapreciação e aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo 124/04. Aprovado
por despacho do Senhor Presidente, datado de 24/04/2007.
A Câmara tomou conhecimento.
Manuel Perdigão Pires, residente na Rua Dr Manuel Figueiredo Queiroz, lote 36 – Redondo.
Solicitando aprovação do licenciamento e emissão de licença de obras, referente ao processo nº
1/07. Deferido por despacho do Senhor Presidente datado de 08/05/07 e 09/05/07,
respectivamente.
A Câmara tomou conhecimento.
Felizarda Maria Clérigo Carvalho Padilha, residente na rua Maria Elisa da Silva Queimado, 61 –
Redondo. Solicitando aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão de licença
de obras, referente ao seu processo nº8/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente,
datado de 04/04/07, 27/04/07 e 09/05/07, respectivamente.
A Câmara tomou conhecimento.
Miguel João Borrego Quaresma, residente na rua das Castilhas, 4 Aldeias de Montoito.
Solicitando aprovação do licenciamento referente ao seu processo nº57/06. Deferido por
despacho do Senhor Presidente datado de 20/04/07.
A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Luís Manuel Melicias Pita, residente na Rua de Montoito, 25 – Redondo. Solicitando que o
processo nº 1/07, seja averbado para o seu nome. Autorizado, por despacho do Senhor
Presidente a 09/05/07.
A Câmara tomou conhecimento.

SUBSIDIOS

Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio ao
Núcleo de Amigos 2CV/Dyane de Redondo, no valor de 1.400 €, para fazer face ás despesas
com a realização do 15º encontro que se realiza nos dias 8, 9 e 10 de Junho próximo.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio ao
Sportuning Clube de Redondo, no valor de 400 €, para fazer face a despesas com a realização
da 6ª concentração que irá decorrer nos próximos dias 1, 2 3 e de Junho, assim como um troféu
para as provas desportivas a efectuar durante o evento.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.
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Presente uma informação do Secretário do Vereador do Desporto, propondo a atribuição de um
subsidio ao Núcleo de Andebol de Redondo, no valor de 175 €, referente à inscrição de mais
sete atletas na Associação de Andebol de Évora.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.

ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a
ordem de trabalhos, eram 16,00 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente
acta que vai ser assinada.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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