
 

 

 
ACTA N.º 19/2009 

 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 09/12/2009 
 

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. José Manuel Mendes Portel 
  D. Maria Inácia Pulido Cachopas 
 

 
 

OUTRAS PESSOAS 
 
Responsável pela elaboração da acta: 

 
NOME: Maria Arminda F.M.P. Barradas 
 
CARGO: Coordenadora Técnica 

 
 

 
FALTAS 

 
Faltas justificadas:  
         
Faltas por justificar: 
 
 

 
Operações Orçamentais:  2.306.900,37 € 

 
Operações Não Orçamentais:    259.644,68 € 
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ABERTURA 
Aos nove dias do mês de Dezembro 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, José 
Manuel Mendes Portel e Maria Inácia Pulido Cachopas. 

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 25/11/2009. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Alteração ao Classificador Económico da Despesa (aprovado por unanimidade e em 

minuta a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos) 
 

 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:  
Vera Catarina Rei Pereira Saraiva, residente na Rua Comendador Rui Gomes, nº18 em 
Redondo, solicitando a emissão do alvará de Licença de obras, referente ao processo nº74/03. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/24. 
Domingos António Ribeiro Barrinha, residente na Rua Eça de Queiroz, nº1 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo 
nº30/09. Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2009/10/01 e 
Deferido o licenciamento, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2009/11/03. 
Susana Luísa Cardinha Grave, residente na Estrada da Serra D´Ossa em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº37/09. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/24. 
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Quitéria Maria Galhetas Freire de Sousa, residente nas Courelas da Torre nas Vinhas, 
solicitando a aprovação do licenciamento, emissão do alvará de Licença de obras e autorização 
para a ocupação da via pública, referente ao processo nº68/08. Deferido, respectivamente, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2009/11/03 e a 2009/11/04 e Deferido, a ocupação da via 
pública, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/25. 
Miguel João Borrego Quaresma, residente na Rua das Castilhas, nº4 em Aldeias de Montoito, 
solicitando autorização para a 3ª Prorrogação do Alvará de Licença de obras nº29/07, processo 
nº57/06. Indeferido, de acordo com a presente informação, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/11/12. 
Vitorina Caeiro Batista, residente no Largo Romão Ambrósio, nº10 em Montoito, solicitando o 
arquivo do processo nº10/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/26. 
Mycola Kuzmych, residente na Horta da Fonte em Redondo, solicitando a emissão do alvará de 
Licença de obras, referente ao processo nº32/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/11/27. 
Joaquim António Ribeiro Lobato, residente na Rua de Montoito, nº18 em Redondo, solicitando a 
realização de vistoria para alteração de uso, processo nº61/09. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/11/20. 
Manuel Francisco da Silva Estevão, residente em Orvalhos, Santiago Maior, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, processo 
nº75/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/30. 
Maria José Silva Rico Pimenta, residente na Rua 1º de Dezembro, Edifício Ancorope, Apartado 
303, Sines, solicitando a emissão de certidão com as condicionantes do PDM, processo nº179/09. 
Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/26. 
Francisco José Rosado Bibes, residente na Rua do Almagre, Lote nº87 em Redondo, solicitando 
informação sobre a viabilidade de construção, processo nº182/09. Concordo, informe-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/11/24. 
António José Mira Belém, residente na Rua Elvino José Jantarão, H – C2, R/C – B, Elvas, 
solicitando a emissão de Horário de Funcionamento, processo nº38/09. Indeferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/11/18. 
Pretas da Rocha Sociedade Agrícola, Lda, com sede em Vila Viçosa, efectuando uma 
reclamação, processo nº142/09. Comunique-se, a informação do Fiscal, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/09/18. 
Matilde Maria Vieira Teixeira, residente na Estrada Nova, nº15 em Vilela, Coimbra, solicitando 
autorização para colocação de pedra no Cemitério Municipal, processo nº190/09. Concordo, com 
a informação, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/18. 
Ana Margarida Rei Chambel Felicio Faria, na qualidade de Conservadora Interina, da 
Conservatória dos Registos Civil, Predial e Cartório Notarial de Redondo, solicitando a emissão de 
parecer favorável, processo nº194/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/25. 
Francisca Rosa Gaspar, solicitando a emissão de certidão de toponímia, processo nº 189/09. 
Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/11/25. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Presente um requerimento em nome do Senhor Vereador José Verdasca, eleito na lista do Partido 
Socialista, ao abrigo do disposto no artigo 77º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, por razões de ordem profissional e 
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que conduzem ao afastamento temporário da área da autarquia, solicitando a suspensão do seu 
mandato por um período de 365 dias. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta, ao abrigo do disposto número 2 do artigo 77º 
da supra-citada Lei, conjugada com o número 6 do mesmo artigo, dar cumprimento ao 
estabelecido no artigo 79º. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma carta em nome de Virgínia Maria Pereira Fortes, residente na Aldeia da Serra 
D’Ossa, solicitando apoio em material para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 palete de tijolo de 15, 6 sacas de 
cimento e 1 m³ de areia grossa. 
 
Presente uma carta em nome de Antónia Cecília Canelas Dias, residente na Aldeia da Serra 
D’Ossa, solicitando apoio em material para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 palete de tijolo de 15, 6 sacas de 
cimento e 1 m³ de areia. 
 
Presente uma carta em nome de Joaquina Emília Martins Fortes, residente na Aldeia da Serra 
D’Ossa, solicitando apoio em material para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 100 tijolos de 15 e 6 sacas de 
cimento. 
 
Presente uma carta em nome de Faustino Francisco Carriço, residente em Redondo, solicitando 
apoio em material para reparações do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra (1 pedreiro e 1 
servente) durante 10 dias. 
 
Presente uma carta em nome de Maria da Conceição Neutel Zacarias, residente em Montoito, 
solicitando apoio em material para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 6 sacas de cimento, 50 tijolos de 15, 
2 m³ de areia e 70 tijoleiras de 50. 
 
Presente uma carta em nome de António Armando Faleiro Fortes, residente em Redondo, 
solicitando que a Câmara proceda à reparação de um cano que rebentou na sua casa de banho. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à reparação solicitada. 
 
Presente uma carta do Lar de Idosos de Montoito, solicitando apoio na substituição das aduelas 
da porta do corredor do Lar, uma vez que, na sequência da substituição do chão, tiveram que ser 
retiradas as existentes e estavam em mau estado. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder as madeiras e o trabalho de 
carpintaria. 
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ALTERAÇÃO AO CLASSIFICADOR ECONÓMICO DA 
DESPESA 

Presente uma alteração ao classificador económico da despesa, que obriga a que seja feita uma 
alteração ao orçamento da despesa para 2010, aprovado na reunião de Câmara de 25/11/2009. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a alteração do orçamento da despesa 
para 2010, com base no novo classificador económico e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal. 
 
 

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

_______________________________________________________________________________ 


