
 

 

 
ACTA N.º 12/2009 

 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 20/07/2009 
 

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 
TERMINUS DA REUNIÃO: 15,30 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: José Bernardo Laranjinho Nunes 
 
CARGO: Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 

 
 

FALTAS 
 

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

 
Operações Orçamentais:  1.807.184,04 € 

 
Operações Não Orçamentais:    172.823,94 € 

 

 



MUNICIPIO DE REDONDO  

ACTA N.º 12/2009 REUNIÃO DE 20/07/2009 

 2 

 
ABERTURA 

Aos vinte dias do mês de Julho 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 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 Senhor 
Vereador Senhor 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. 
Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 24/06/2009. 
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. 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Redondo – Espaços Exteriores da 

Zona Envolvente do Castelo – 1ª fase 
4. Relatório Final da Empreitada de Construção do Centro Escolar de Redondo 
5. Protocolo com a Associação Tauromáquica Redondense 
6. Subsídios 

 

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

 
ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

Presentes os processos constantes da relação elaborada pelo Serviço de Administração 
Urbanística, que a seguir se transcreve, informando sobre os despachos dados pelo Senhor 
Presidente e Senhor Vice-Presidente:  
Vasco Miguel Rodrigues Curado, residente na Rua Almeida Garrett, nº3 em Redondo, 
solicitando a emissão do alvará, referente ao processo nº130/07. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/06/19.  
José Joaquim Conceição, residente na Rua do Almagre, Lote 101 em Redondo, solicitando a 
emissão do alvará, referente ao processo nº54/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/20. 
José Joaquim Conceição, residente na Rua do Almagre, Lote 101 em Redondo, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, referente ao 
processo nº64/08. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2008/11/11. 
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Umbelina Gertrudes Almeida Grave Duque, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso de 
Figueiredo Queiroz, Lote nº50 em Redondo, solicitando a realização de vistoria para emissão da 
licença de Habitação, processo nº33/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/07/09. 
Pedro Rodrigo Saraiva Gato e Ana Isabel Chocalheiro dos Santos, residente na Rua da 
Ladeira, nº23, 1º em Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, 
sem realização de Vistoria, referente ao processo nº31/09. Deferido, por despacho do Senhor 
Vice-Presidente a 2009/06/19. 
Francisca da Conceição Gomes, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 487 em 
Redondo, solicitando autorização para o averbamento do artigo matricial na licença de Habitação 
nº81/00, processo nº26/09. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/26. 
João António, residente no Monte da Fazenda, Freixo, solicitando a realização de vistoria para 
emissão da licença de Habitação, processo nº34/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente 
a 2009/07/01. 
Maria Antónia Mendes Vilas Piteira, residente em Santa Susana, solicitando a realização de 
vistoria para emissão da licença de utilização e emissão de horário de funcionamento referente ao 
estabelecimento destinado a Restauração e Bebidas, processo nº26/08. Deferido, após entrega do 
relatório acústico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/28 e Autorizado, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/07/01. 
António Carlos Figueira Farias, residente no Loteamento da Quinta da Faia, Lote nº50 em 
Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de 
Vistoria, referente ao processo nº29/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/06/15. 
Jacinto Santos Silva Paixão, residente no Loteamento da EPAC, nº8 em Reguengos de 
Monsaraz, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de 
Vistoria, referente ao processo nº11/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/18. 
Sociedade Agrícola dos Piornos, com sede na Herdade do Carapetal, Redondo, solicitando a 
emissão de certidão com as condicionantes do PDM, processo nº36/09. Certifique-se, de acordo 
com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/06. 
Maria Vitória Candeias Quadrado Pires, residente no Bairro Novo do Freixo, Lote nº12 no 
Freixo, solicitando que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito no Bairro Novo do Freixo, 
nº36 e nº37 no Freixo, processo nº63/09. Certifique-se, conforme parecer técnico, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/06/19. 
Sebastião Recto Siquenique, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 412 em 
Redondo, solicitando a emissão de parecer favorável à compropriedade, processo nº92/09. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/24. 
António Miguel Pita Belchior, residente nas Courelas da Abreira, Apartado 29 em Redondo, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº87/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/07/06. 
Joaquim António Fortes, residente na Rua Principal, nº55, Aldeia da Serra, Redondo, solicitando 
a emissão de certidão com as condicionantes do PDM, processo nº1/09. Certifique-se, como 
proposto, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/04. 
Adelaide Maria dos Santos Marques do Monte, residente na Urbanização da Horta do Letras, 
Lote nº16 em Redondo, solicitando a anulação e reembolso da taxa paga, para a realização de 
vistoria, processo nº5/09. Autorizado, de acordo com a informação dos Serviços, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/03/05. 
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Manuel António Freira e Francisca da Conceição Gomes, residente nos Foros da Fonte Seca, 
solicitando a emissão de parecer favorável à compropriedade, processo nº88/09. Concordo, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/07/01. 
Manuel José Gomes Siquenique, residente nos Foros da Fonte Seca, solicitando autorização 
para a construção de fornos de carvão temporários, processo nº71/08. Obteve o Visto, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/06/25. 
Jacinto António Freira Silva, residente na Estrada dos Foros, Vivenda Vinhas Novas, Redondo, 
solicitando a emissão de certidão com as condicionantes do PDM, processo nº89/09. Certifique-
se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/29. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Presente o edital que determina que a reunião de Câmara do mês de Julho se realize no dia 20 do 
referido mês. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o referido edital. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a reunião do mês de Agosto se realize no dia 05 do referido mês. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Presente um requerimento em nome de Ricardo João Mataloto Gegaloto solicitando que a Câmara 
prescinda do direito de preferência na alienação do lote nº 43 da Quinta da Faia, em Redondo. 
Deferido por despacho do Senhor Presidente em 25/06/2009. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado pelo Senhor 
Presidente. 
 
Presente um ofício da Câmara Municipal de Estremoz acusando a recepção do N/Oficio de 
02/07/2009, referente à dívida da EM 524 – Redondo / Evoramonte e apresentando proposta de 
pagamento de pagamento em 12 prestações mensais, com inicio em Agosto 2009 e termo em 
Julho de 2010. 
O Senhor Presidente propõe que a Câmara Municipal de Redondo aceite o pagamento da dívida 
da Câmara Municipal de Estremoz em seis meses. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o pagamento da dívida em seis meses. 
 
CEMITÉRIO 
Presente uma informação referente às inumações em sepulturas temporárias que a seguir se 
descriminam: 
Talhão 18 Sepultura 44- Joaquina Rosa (F. 23/01/2003) 
Talhão 18 Sepultura 45 – Olívia Maria Dias Siquenique (F. 26/01/2003) 
Talhão 18 Sepultura 48 – Guilherme Filipe do Monte Pimenta (F. 6/04/2003) 
Talhão 18 Sepultura 52 – Ana Rosa do Carmo (F.31/05/2003) 
Talhão 18 Sepultura 53 – Domingos José Penim (F. 7/06/2003) 
Talhão 18 Sepultura 54 – Palmira de Jesus Rocha (F. 23/06/2003) 
Talhão 18 Sepultura 55 – Miguel Benvinda Falé Rosa (F. 9/07/2003) 
Talhão 18 Sepultura 56 – Agostinho Manuel do Monte Pimenta (F. 18/07/2003) 
Talhão 18 Sepultura 57 – José Manuel Grazina (F. 5/08/2003) 
Talhão 18 Sepultura 58 – João Francisco Rocha – (F. 6/08/2003) 
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Talhão 18 Sepultura 59 – Isabel Maria Fortes (F. 13/08/2003) 
Talhão 18 Sepultura 60 – Mariana de Jesus (F. 27/12/2003) 
Talhão 18 Sepultura 62 – Joana Rosa – (F. 14/11/2003) 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta emitir um edital para no prazo de 30 dias se 
apresentarem os possíveis interessados na aquisição das sepulturas, caso não o façam no prazo 
indicado, serão levantadas as ossadas das sepulturas referidas.  
 

 
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO DE REDONDO – ESPAÇOS EXTERIORES DA 
ZONA ENVOLVENTE DO CASTELO – 1ª FASE 

Presente e explicado o processo referente à empreitada de Requalificação do Centro Histórico 
de Redondo – Espaços exteriores da Zona Envolvente do Castelo – 1ª Fase em que, na 
reunião de 24/06/2009, foi aprovado o relatório final do júri do procedimento e deliberado adjudicar 
a referida empreitada à firma Messias & Irmãos, Ldª., 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 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 de Requalificação do Centro Histórico de Redondo – Espaços exteriores da Zona 
Envolvente do Castelo – 1ª Fase. 
 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
REDONDO 

Presente e explicado o processo referente à empreitada de construção do Centro Escolar de 
Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o relatório final do júri do procedimento 
e adjudicar a referida empreitada à firma Messias & Irmãos, Ldª, referente à empreitada acima 
referida, devendo ser cumpridas as formalidades previstas nos artigos 81º e 89º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO TAUROMÁQUICA 
REDONDENSE  

Presente a minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Redondo e a Associação 
Tauromáquica Redondense, cuja cópia se anexa à presente acta. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a assinatura do protocolo acima 
referido. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel informando que, integrado na 
inauguração do Coliseu de Redondo, a Associação Tauromáquica Redondense vai levar a efeito 
uma corrida de toiros no dia 12/07/2009, pelo que propõe que lhe seja atribuído um subsídio no 
valor de 24.190,00 € para fazer face a despesas com a compra de 6 touros de lide, transporte dos 
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touros e dos cabrestos, pagamento a porteiros, pagamento aos grupos de forcados e pagamento 
aos cavaleiros. Obteve o despacho do Senhor Presidente, concordando, em 08/07/2009. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado pelo Senhor 
Presidente.  
 
Presente uma carta da Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Aldeias de Montoito, solicitando 
apoio para pintura das instalações da Sociedade. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 6 embalagens de 20 lts de tinta 
branca e 3 embalagens de 5 lts de tinta azul Alentejo. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda um subsídio no valor de 2.750,00 € ao 
Aldeense Futebol Clube como comparticipação com as festas a realizar nos dias 24, 25, 26 e 27 
de Julho de 2009. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente um ofício do Clube de Caça e Pesca de Redondo solicitando a colaboração da Câmara 
no 20º Grande Concurso de Pesca Desportiva a realizar no dia 09/08/2009, na Barragem da Vigia, 
por ocasião das Festas Populares. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder um subsídio no valor de 550 €. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 1.000,00 € à Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, para fazer face às 
despesas com a iniciativa “Lápis de Música”. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente um ofício do Corpo Nacional de Escutas solicitando material para acampamento do 
Agrupamento 655 a realizar nos dias 17, 18 e 19 de Julho, no Monte Foro de São Bento, Serra 
D’Ossa, propõe o Senhor Vereador José Portel a atribuição do seguinte material: 
1 balde de plástico, 1 alguidar de plástico, 4 tubos de cola UHU, 2 boiões de cola para madeira, 1 
caixa canetas de feltro, 1 caixa de marcadores, 12 folhas de cartolinas de várias cores, 1 resma de 
papel, 1 caixa de agrafes, 1 furador, 1 caixa de giz, 1 conjunto de molas para a roupa, 1 caixa de 
pioneses, 20 mts de rede de sombra, 1 enxada, 1 ancinho, 1 marreta, 2 placas de esferovite, 6 
paletes de leite de 0,25l. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material proposto. 
 
Presente uma carta em nome de Ana Maria Polido Pimenta Isabel, residente em Montoito, 
solicitando apoio da Câmara para realização de obras na sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder 6 sacas de cimento e 2 mt³ de areia. 
 
Presente uma carta em nome de Maria Joaquina Mataloto Valente, residente nos Foros da Fonte 
Seca, solicitando apoio da Câmara para arranjos no muro da sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder 196 blocos de cimento, 6 sacas de cimento e 2 mt³ de areia.  
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Presente uma carta em nome de Maria Manuela Queimado Coca, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara para pintura da sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder 15 lts de tinta de água branca. 
 
Presente uma carta em nome de Elisabete Filipa Curado Falé, residente em Redondo, solicitando 
apoio para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder 100 tijolos, 2 mts de areia grossa, 1 mt de areia fina e 6 sacas 
de cimento. 
 
Presente uma carta em nome de Maria de Lourdes Sardinha Canário, residente em Montoito, 
solicitando o apoio da Câmara para efectuar reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder 5 sacas de cimento, 1 mt³ de areia e 150 tijolos de 15. 
 
Presente uma carta em nome de António Parreira Rosado, residente em Montoito, solicitando 
apoio da Câmara para efectuar reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, conceder 6 sacas cimento, 2 mt³ de areia e 250 tijolos de 15. 
 
Declaração de Voto do Senhor Vereador Freixial 
“Vota contra porque entende que estas situações devem ser objecto de enquadramento prévio 
através de Regulamento ou Programa próprio, semestral, anual ou trimestral, de modo a 
salvaguardar a possibilidade de todas as famílias carenciadas poderem ser beneficiários. Também 
neste caso foi proposto que se elaborasse regulamento que enquadrasse as situações, todavia, 
até à data tal não aconteceu e tem a estranha sensação de que nem sempre os casos mais 
necessitados são os apoiados, mas antes, os casos de mais fácil acessibilidade ou de contacto 
mais facilitado. A ser assim trata-se de uma situação de manifesta injustiça e que não coloca todos 
os munícipes em pé de igualdade, o que aconteceria se existisse um programa publicamente 
divulgado, com critérios objectivamente definidos para o efeito e a que todas as famílias se 
pudessem candidatar.” 
 
 
 

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

_______________________________________________________________________________ 


