
 

 

 
ACTA N.º 04/2009 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 25/02/2009 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,00 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:    
 

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

 
Operações Orçamentais:  3.062.224,99 € 

 
Operações Não Orçamentais:    255.936,19 € 
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ABERTURA 
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro 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 José Lopes Cortes 
Verdasca, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o 
Senhor Presidente Alfredo Falamino Barroso 

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 11/02/2009. 
Foram apresentadas propostas de alteração, as quais foram contempladas, tendo de seguida, o 
Senhor Vice-Presidente posto a acta à votação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que queria demonstrar a sua preocupação com a 
Sociedade União Montoitense (SUM), uma vez que, aquando da aprovação do relatório de contas 
verificou-se que não foi atribuído nenhum subsídio directo à SUM. A Sociedade realizou várias 
actividades sem fins lucrativos e de carácter público e cultural e que não foram subsidiados pela 
Câmara Municipal, não tiveram qualquer tipo de apoio. Considera que devia ser dada especial 
atenção a este assunto. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que foi dado todo o apoio solicitado, solicitaram apoio 
para limpeza e conservação do edifício e foi concedido. Para outro tipo de actividades não foi 
solicitado qualquer tipo de apoio. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que falta o Regulamento que vem sendo 
falado há vários anos e que ainda não foi elaborado, para que fiquem definidos os critérios de 
igualdade de tratamento para todas as entidades. 
 
O Senhor Vereador José Portel disse que há critérios e as entidades são tratadas de igual modo, 
consoante a sua actividade. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou se já foi lançado o concurso dos Centros 
Escolares. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que está agendada uma reunião, na próxima semana, com os 
técnicos que elaboraram os projectos, para serem feitos uns acertos. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

Presente a relação, que a seguir se transcreve, elaborada pelo Serviço de Administração 
Urbanística, informando sobre os processos despachados pelo Senhor Presidente e Senhor Vice-
Presidente:  
João Ricardo Bilro Farias, residente na Rua João Anastácio da Rosa, nº7, em Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº 42/08. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2008/12/17.  
Nuno Miguel Neves Guerra, residente na Rua 25 de Abril, nº65, Aldeias de Montoito, solicitando 
a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº 3/07. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/12/11. 
Elsa Cristina Rei Carriço e outro, residente na Rua Dr. António José de Almeida, nº 11, em 
Redondo, solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº 6/08, processo nº 89/07. 
Deferido, de acordo com a informação, por despacho do Senhor Presidente a 2009/02/07. 
Porfírio José da Silva Nunes Perdigão, residente na Vivenda Perdigão, nas Vinhas, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 11/08. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/21.  
Joaquim José Parreira Gato, residente nos Foros da Fontana, nº117, Freixo, solicitando a 
emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº 57/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/01/30.  
Jorge Filipe Siquenique Espigão e outra, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 434 
em Redondo, solicitando a reapreciação, o averbamento e aprovação do projecto de arquitectura, 
referente ao processo nº 74/07. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 
2008/05/06 e por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2008/11/10. 
Rosa Agostinha Lopes do Monte Pita Baetas, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E5, em 
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 69/08. 
Deferido, de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/11/13. 
Joaquim José Valadas Carrapiço, residente na Rua Gago Coutinho, nº1-A, em Redondo, 
solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº 147/05. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/30. 
Vítor Jorge Neves Magarreiro Ferreira, residente na Rua 1º de Maio, Lote 7, apartado 30, em 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº 34/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/11/28. 
Ivo Van Daele, residente em Frans Verbeekstraat, Overijse, Belgica, solicitando a aprovação do 
licenciamento, referente ao processo nº 51/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/11/26. 
Susana Isabel Sousa Saramago, residente na Rua 1º de Maio, Lote 8, Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 79/08. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/15. 
Maria Gertrudes Fortes Cojocari, residente na Horta do Letras, Lote 21, Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente às alterações em obra, processo nº 35/06. 
Deferido, conforme parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/09/24. 
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Martin’s Madrid, SL., com sede em Gran Via, nº64, 2ª Izda, Madrid, solicitando a emissão do 
alvará de licença de obras, referente ao processo nº 60/08. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/02/10. 
Lúcia da Conceição Mendes Mataloto Fanica, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 
449, em Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 
70/08. Deferido, conforme parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/11/26. 
Herovina – Agro-pecuária, Lda, com sede na Rua Miguel Bombarda, nº14, Apartado 8, em 
Ferreira do Alentejo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 
78/08. Deferido, conforme parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/21. 
Cooperativa de Consumo Rainha de Salvação – Popular Redondo, CRL, com sede na Rua da 
Faia, nº17 em Redondo, solicitando a isenção de entrega de Projectos de Especialidades, 
referente ao processo nº 77/07. Concordo, de acordo com o parecer técnico, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/09/03. 
José Joaquim da Conceição, residente na Rua do Almagre, Lote nº101, em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº 
54/08. Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/10/20. 
Ana Jacinta Barrinha Cardinha Pacheco, residente na Rua António Batista Rico, nº4, em 
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao 
processo nº 62/08. Deferido, respectivamente, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/09/24 e a 2008/12/15. 
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., com sede na Avenida D. João II, Lote 
1.04.01, E 204, Lisboa, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº 
132/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/07. 
Frans Joseph Theodorus Elderink, residente na Herdade das Pedras, em Santa Susana, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente às alterações em 
obra, processo nº 86/03. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/27. 
Supertelbi – Produtos Alimentares, Lda, com sede na Zona Industrial, Lote nº103, em 
Estremoz, solicitando a aprovação de localização por alteração de insígnia de Unidade Comercial, 
referente ao processo nº 17/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/09/19. 
Alexandra Manuel Beira Roque e outro, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso Figueiredo 
Queiroz, Lote 65 em Redondo, solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº 
40/08, processo nº41/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/07. 
Rogério Paulo Amaro Gomes e outra, residente no Bairro António Festas, nº17, em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº 
72/08. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2008/11/26 e a 
2008/11/28. 
Carla Manuel de Sousa Prates, residente na Rua Conde Monsaraz, nº18, 1º Esq.º, em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e a emissão do alvará de 
licença de obras, referente ao processo nº 115/07. Deferido, respectivamente por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/01/07 e a 2009/01/30. 
Manuel António Nobre Salvador, residente na Quinta de São Pedro, Courelas do Monte Branco, 
em Redondo, solicitando autorização para alteração de uso do piso superior, referente ao 
processo nº 9/99. Informe-se o requerente no parecer técnico, por despacho do Senhor Vice-
Presidente a 2008/11/11. 
Joaquim José Fanica Falé, residente na Rua do Almagre, Fracção F, em Redondo, solicitando 
que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº5/08, processo nº 49/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/02/02. 
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Olga Ramalhosa Faleiro Mendes, residente na Rua Dr. José Luís Tavares, nº16, em Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento e a emissão do alvará de licença de obras, referente ao 
processo nº 52/03. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2008/10/27 e 
a 2008/11/07. 
Vicente Isidoro Pelado Lopes, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, Lote 
nº66, Redondo, solicitando autorização para efectuar obras isentas de licença, processo nº 71/08. 
Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/11/28. 
Mariano Gaspar Pires Costa, residente na Rua Comendador Rui Gomes, nº15, em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente a construção/legalização, processo 
nº 56/08. Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/21. 
Maria Inácia Herminio Coelho Freira, residente na Rua Cândido dos Reis, nº6A, em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 74/08. Deferido, 
conforme parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/17. 
José Carlos Faleiro Cardinha, residente na Rua Dr.º Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, Lote 
60, em Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento e a emissão do alvará de licença de 
obras, referente ao processo nº 88/04. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/12/17 e a 2009/01/15. 
Ana Cardoso de Faria e Miguel Cardoso de Faria, residente na Rua Bartolomeu Dias, nº76, 4º 
Esq.º, em Lisboa, solicitando que seja prorrogado o prazo para emissão da licença de obra, 
processo nº 36/07. Deferido, de acordo com a informação, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/11/17. 
Frans Joseph Theodorus Elderink, residente na Herdade das Pedras em Santa Susana, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
referente ao processo nº 6/09. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/27. 
Supertelbi – Produtos Alimentares, Lda, com sede na Zona Industrial, Lote nº103, em 
Estremoz, solicitando a realização de vistoria para emissão da licença de utilização para 
estabelecimento de Comercio a Retalho Alimentar, referente ao processo nº 62/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/01/15. 
Joaquim José Valadas Carrapiço, residente na Rua Gago Coutinho, nº 1ª, em Redondo, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de Utilização para Pavilhão Agrícola, sem 
realização de Vistoria, referente ao processo nº 1/09. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/01/09. 
António Pedro Veríssimo Siquenique, residente nos Foros da Fonte Seca, solicitando 
autorização para o alargamento do horário, processo nº 89/99. Autorizado, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/12/30. 
Joaquim Pedro Serra Falé, residente na Rua António Fernando Piteira, nº14, em Redondo, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
referente ao processo nº 76/08. Deferido, emita-se a licença, por despacho do Senhor Presidente 
a 2008/11/28. 
José Carlos da Silva Pires, residente em Redondo, solicitando autorização para alteração do dia 
de descanso semanal, processo nº 61/03. Obteve o Visto, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/01/09. 
Inácio Grilo Roque, residente no Bairro do Degebe, nº19, em Évora, solicitando a realização de 
vistoria para emissão da licença de habitação, processo nº 79/05. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/11/17. 
Hugo & Carlos – Reciclagem Automóvel, Lda, com sede em Santa Susana, Caixa Postal 766, 
solicitando a realização de vistoria para emissão da licença de utilização para Unidade de 
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desmantelamento de veículos em fim de vida, processo nº 84/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/01/15. 
Manuel José Pardal Rodrigues, residente no Largo Nossa Senhora da Conceição, nº13, em 
Évora, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de 
Vistoria, referente ao processo nº 47/08. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Ofício da Associação de Municípios do Distrito de Évora solicitando o parecer da Câmara 
relativamente à realização da Estafeta em Cicloturismo, no âmbito das Olimpíadas Populares do 
Distrito de Évora. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável à realização da prova. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 1.280,00€ à Sociedade Columbófila Asas Redondense, como comparticipação para a 
transformação da sua viatura para transporte de pombos. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes Verdasca e Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Vice-
Presidente, tendo este voto de qualidade, conceder o subsídio proposto. 
 
Declaração de voto dos Vereadores do PS 
O sentido de voto dos Vereadores do PS é contra porque entendem que este tipo de apoio 
subsidiado deve basear-se em regulamentos próprios por forma a salvaguardar situações de 
proporcionalidade e justiça entre as várias entidades do Concelho no âmbito das actividades 
culturais, recreativas e de interesse público que realizam, não está em causa o subsídio às 
entidades concretas, está em causa a metodologia e forma de enquadramento que os legitima. 
Passados três anos sobre as propostas de Regulamento as mesmas ainda não foram 
concretizadas pelo que entende que é extremamente urgente fazê-lo para salvaguardar os 
subsídios às entidades. Havendo entidades que estão sediadas em edifícios municipais e outras 
que o não estão, e sendo às primeiras garantido, através da entidade proprietária, CMR, os 
encargos com conservação e apetrechamento e até com despesas de funcionamento e de gestão, 
como é o caso da electricidade, água, etc., tal diferenciação justifica ainda mais a necessidade de 
regulamentar estas situações por forma a criar situações de igualdade de oportunidade e de 
justiça a todas as entidades do Concelho sem fins lucrativos e que realizam acções de manifesto e 
reconhecido interesse público. 
 
Presente uma informação do Secretário do Vereador do Desporto propondo a atribuição de 600 
litros de gasóleo ao Redondense Futebol Clube, para fazer face às deslocações dos seus atletas 
para os treinos. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador José Lopes 
Verdasca, a abstenção do Senhor Vereador Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José 
Portel e Senhor Vice-Presidente, conceder o gasóleo proposto. 
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Presente uma carta do Senhor Manuel Ferreira, residente em Redondo, solicitando apoio da 
Câmara para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador José Lopes 
Verdasca e os votos a favor dos Senhores Vereadores Freixial, José Portel e Senhor Vice-
Presidente, conceder 5 sacas de cimento e 1 mt³ de areia. 
 
Presente uma carta da D. Maria da Conceição Botas Rosado Barrancos, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara para reparação do telhado na sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador José Lopes 
Verdasca e os votos a favor dos Senhores Vereadores Freixial, José Portel e Senhor Vice-
Presidente conceder a mão-de-obra para reparação do telhado. 
 
Presente uma carta da D. Genoveva Maria Roque Saraiva, 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 José Lopes 
Verdasca e os votos a favor dos Senhores Vereadores Freixial, José Portel e Senhor Vice-
Presidente proceder à pintura solicitada. 
 
Declaração de Voto do Senhor Vereador José Lopes 
“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. Vice-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. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


