
 

 

 
ACTA N.º 10/2009 

 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 27/05/2009 
 

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 
TERMINUS DA REUNIÃO: 15,30 horas 

 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:    
 

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: Coordenadora Técnica 

 
 

FALTAS 
 

Faltas justificadas: Sr. Alfredo Falamino Barroso 
         Sr. José Lopes Cortes Verdasca  
          
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais:  2.067.147,43 € 

 
Operações Não Orçamentais:    226.570,19 € 
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ABERTURA 
Aos vinte e sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, 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 Domingos Ricardo Lino 
de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o Senhor Presidente Alfredo Falamino 
Barroso e Senhor Vereador José Lopes Cortes Verdasca 

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, o Sr. Vice-
Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Vice-Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 13/05/2009. 
Não havendo propostas de alteração foi a referida acta posta à votação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara tem conhecimento que a Igreja das 
Necessidades foi indevidamente ocupada, está vedada e tem lá uns grandes cães, pergunta se a 
Câmara não pode intervir. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que a Câmara não pode intervir porque a Igreja das 
Necessidades é propriedade da Paróquia de Redondo. 
 
O Senhor Vereador Freixial solicitou uma listagem com os subsídios concedidos às pessoas 
carenciadas em 2008. Disse que esta listagem já tinha sido solicitada. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que será entregue. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara está a tomar alguma providência 
relativamente à velocidades que os automóveis atingem a atravessar Santa Susana. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que já foi feito um estudo e já existem propostas para 
semáforos, o problema é que não há visibilidade à distância regulamentar (200mts), mas ainda há 
uma firma que está a analisar melhor o assunto para tentar apresentar uma solução para o 
problema. 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Mapa de Pessoal (aprovada por unanimidade e em minuta a proposta de inclusão deste 

ponto na ordem de trabalhos) 
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PAGAMENTOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 
Presentes os processos referentes à relação, que a seguir se transcreve, elaborada pelo Serviço 
de Administração Urbanística, informando sobre os processos despachados pelo Senhor 
Presidente e Senhor Vice-Presidente:  
José Domingos Ramalho Fanica, residente no Monte do Pocinho em Redondo, solicitando que 
seja prorrogado o prazo da licença de obras nº20/08, processo nº 95/07. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/05/04. 
Pedro Miguel Veiga Nunes, residente na Rua Timor Leste, Lote E 14 em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente á alterações em obra, processo nº 53/97 (74/04). 
Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2009/04/08.  
Frans Joseph Theodorus Elderink, residente na Herdade das Pedras, Santa Susana, Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, processo nº 80/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2009/04/08.  
Manuel Fernando Macedo Rei, residente na Estrada Militar, nº50, Amadora, Venda Nova, 
solicitando que seja prorrogado o prazo para o inicio de construção, processo nº 132/07. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/16. 
Susana Isabel Sousa Saramago e outro, residente na Rua 1º de Maio, Lote 8 em Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do alvará, referente ao processo nº79/08. 
Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/23 e a 2009/05/07.  
Helena Margarida Fortes Mariano, residente na Rua Manuel da Fonseca, Lote L5 em Redondo, 
solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº19/08, processo nº114/07. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/12. 
Domingos Luís Rebocho Siquenique, residente na Rua Direita, nº25 em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente á alterações em obra, processo nº19/00. Deferido, 
de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/12. 
João António Roupa Farófia, residente na Travessa do Falé, nº9 em Redondo, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, referente ao processo nº53/06. Concordo, 
com o parecer Jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/25. 
Domingos Luís Rebocho Siquenique, residente na Rua Direita, nº25 em Redondo, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, referente ao 
processo nº22/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/12. 
Dr.ª Paula Dias, com escritório na Rua Ramalho Ortigão, Edifício Solar das Palmeiras, Bloco C3, 
Loja 1-A, Loulé, solicitando a emissão de certidão, processo nº22/09. Concordo, certifique-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/03/05. 
José Costa Grilo, residente em Chemin Léon – Guerchet, nº19, Meyrin, Suiça, solicitando 
informação sobre a viabilidade de construção, processo nº91/08. Concordo, informe-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/04/30. 
Francisca Rosa Gens Fanica e outros, residente na Quinta do Salvador, Estrada de Santa 
Susana, Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de construção, processo nº21/09. 
Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2009/04/08. 
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Belchior Manuel Pinheiro, residente na Rua Comendador Rui Gomes, nº33 em Redondo, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº37/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/05/12.   
Francisco José Pardelha Godinho, residente em Santa Susana, solicitando a emissão de 
certidão, processo nº62/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/12. 
Direcção de Finanças de Portalegre, com sede no Largo de São Tiago, Apartado 99, Portalegre, 
solicitando a colaboração em processo inspectivo, processo nº61/09. Informe-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/05/05. 
Serviço de Finanças de Redondo, com sede no Largo Bento de Jesus Caraça em Redondo, 
efectuando um pedido de plantas de localização e dos prédios, processos nºs 56/09 e 57/09. 
Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/24. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Presente uma carta em nome de Fernando José Seabra Barrancos, solicitando que, o lote nº 42 
da Quinta da Faia, Redondo, que lhe foi atribuído na reunião de 09/07/2008, seja autorizado que o 
referido lote seja adquirido em seu nome e também de Vera Pontes de Matos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido. 
 
Presente e explicado o processo referente à empreitada da Circular Poente à Vila de Redondo 
– 2ª Fase em que na reunião de 13/05/2009 foi aprovado o relatório final do júri do procedimento e 
deliberado adjudicar a referida empreitada à firma Maurício LTO, Construções, S.A., devendo ser 
cumpridas as formalidades previstas nos artigos 81º e 89º do Código dos Contratos Públicos. 
Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, propõe o Senhor Vice-Presidente que a 
Câmara aprove a minuta do contrato referente ao processo de empreitada acima identificado. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a minuta do contrato referente à 
empreitada da Circular Poente à Vila de Redondo – 2ª Fase. 
 

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS 
Propôs o Senhor Vice-Presidente que seja alterado o artº 90 da Tabela de Taxas em vigor, sendo 
eliminados os pontos 1, 2, 3 e 4 e respectivas alíneas que o compõem e propondo que fique: 
Artº 90 – Licenciamento e emissão de pareceres de arborização: 

1) Abertura do processo      28,74 € 
2) Emissão de parecer e licenciamento (cada hectare) 57,46 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a alteração ao art.º 90 da tabela de 
taxas e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal.  
 

SUBSIDIOS 
Presente uma carta em nome de Maria da Graça Recto Almeida Coelho, residente nas Aldeias de 
Montoito, solicitando apoio da Câmara para fazer um quarto para os filhos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base no relatório do Gabinete de Acção 
Social conceder 8 sacas de cimento, 1 mt de areia e 30 tijolos de 11. 
 
Presente um ofício do Redondense Futebol Clube, secção de veteranos, solicitando que a Câmara 
lhe conceda gasóleo para um torneio a realizar em Melgaço. 
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A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
votos a favor do Senhor Vereador Recto e Vereador Portel ratificar a cedência de 150 lts de 
gasóleo.  
 

MAPA DE PESSOAL 
Presente a 1ª alteração ao mapa de pessoal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a 1ª alteração ao mapa de pessoal e 
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Vice-Presidente declarou encerrada a 
ordem de trabalhos, eram 15,30 horas, pelo que, de tudo, para se constatar, se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


