
 

 

 
ACTA N.º 05/2009 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 11/03/2009 

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

 
Operações Orçamentais:  3.799.381,52 € 

 
Operações Não Orçamentais:   256.9140,72 € 
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ABERTURA 

Aos onze dias do mês de Março 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 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 25/02/2009. 
Não havendo propostas de alteração o Senhor Presidente pôs a acta à votação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara não prevê atribuir nomes às ruas da Zona 
Industrial e à Quinta da Faia. 
 
O Senhor Presidente informou que a questão da Quinta da Faia tem estado a ser analisada e, 
brevemente, tem que ser atribuídos os nomes às três ruas, pelo que deixou a proposta aos 
Senhores Vereadores para, na próxima reunião, apresentarem sugestões para que se chegue a 
um consenso e se possa falar com os proprietários dos lotes para posteriormente serem atribuídos 
os nomes às Ruas.  
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual é a companhia de seguros com que a Câmara 
trabalha. 
 
O Senhor Presidente informou que quem tem a maior parte dos seguros da Câmara é a fidelidade, 
tem todos os antigos. Actualmente, quando há necessidade de se fazerem seguros, por exemplo, 
com o pessoal dos POC’s, estagiários, etc, faz-se consulta e ganha quem apresenta melhores 
condições. 
O Senhor Presidente informou ainda que, está previsto que a carteira de seguros da Câmara seja 
revista, para analisar se se deve abrir novo concurso. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou quando sai a publicação do Boletim Municipal, com a 
publicitação dos subsídios, uma vez que a Lei prevê que os subsídios sejam publicitados nesta 
altura. 
 
O Senhor Presidente informou que o Boletim está a ser feito, mas de qualquer modo os subsídios 
são publicitados através do edital de publicitação das deliberações e na página da Câmara da 
Internet. 
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ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios  
4. Processo de Empreitada “Construção do Parque Ambiental” 

 

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:  
Jorge Manuel Nobre Augusto, residente na Rua Vergílio Correia, nº9, 3º Dt.º em Lisboa, 
solicitando a aprovação do aditamento referente ao processo nº92/01. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/12/17.  
Manuel José Golhofo Valadas, residente na Rua Fialho de Almeida, nº6A em Redondo, 
solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº64/07, processo nº58/04. Deferido, 
de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/10/29. 
Frans Joseph Theodorus Elderink, residente na Herdade das Pedras em Santa Susana, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº44/07. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/01/07.  
António Joaquim Nunes Fonseca Moura, residente na Rua de São João, nº37 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará, referente 
ao processo nº73/08. Deferido, respectivamente, de acordo com o parecer técnico e por despacho 
do Senhor Presidente a 2008/12/15 e a 2009/02/20.  
Jorge Manuel Nobre Augusto, residente na Rua Vergílio Correia, nº9, 3º Dt.º em Lisboa, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
referente ao processo nº13/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/07. 
Dionísio António Parreira Patinha, residente na Rua António Batista Rico, nº8, apartado 36 em 
Redondo, solicitando a realização de vistoria para emissão da licença de utilização de 
habitabilidade, referente ao processo nº65/08. Concordo com o parecer técnico, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/11/23. 
Peças Adequadas – Acessórios para Automóveis Unipessoal, Lda, com sede na Quinta da 
Cabeça da Guarda, Estrada de Santo António, Évora, solicitando a realização de vistoria referente 
a alteração de uso, para emissão da licença de utilização para armazém de venda de pneus, 
processo nº73/08. Deferido, emita-se a licença de utilização, por despacho do Senhor Presidente 
a 2008/11/26. 
Igor Manuel Celestino Ferro, residente no Bairro Novo do Freixo, nº23, Freixo, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, referente ao 
processo nº7/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/02/10. 
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Sérgio Manuel Pimenta Carriço, residente em Redondo, solicitando autorização para 
alargamento do horário de funcionamento referente ao Café/Restaurante, processo nº1/01. 
Autorizado, por 6 meses a título experimental, por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/11. 
Ministério da Justiça – Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, IP, 
com sede na Avenida 5 de Outubro, nº124 em Lisboa, solicitando a emissão de certidão, processo 
nº95/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/05. 
Domingos António Penim Batalha, residente na Avenida Dr. Barahona, nº3 em Redondo, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº20/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/02/26. 
Florbela Maria Ramalhosa da Graça Justo, residente na Rua Almeida Garrett, nº20, R/C Dt.º em 
Redondo, solicitando a emissão de declaração, processo nº5/09. Emita-se declaração conforme, 
por despacho do Senhor Presidente a 2009/02/02. 
Maria Manuela Pirraça Pereira Nunes, residente na Rua Cândido dos Reis, nº19, 1º em 
Redondo, solicitando a emissão de declaração, processo nº18/09. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/02/20. 
João de Sousa Jeremias e Emília Falé Sapata, residente no Bairro das Nogueiras, Largo das 
Nogueiras, Rua D, nº1 em Évora, solicitando a emissão de parecer favorável, processo nº17/09. 
Deferido de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2009/02/26. 
Manuel Inácio da Rosa Aguiar, residente na Rua da Gaia, nº17, Aljustrel, solicitando a emissão 
de declaração, processo nº137/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/12/09. 
Daniel José Grazina Novelo, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 499 em Redondo, 
solicitando que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito nos Foros da Fonte Seca em 
Redondo, processo nº4/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/27. 
Carlos António Aranda dos Santos, residente no 2º Bairro de Frei Aleixo, Rua 25 de Abril, nº4 
em Évora, solicitando a emissão de declaração, processo nº138/08. Deferido de acordo com a 
informação, por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/09. 
Jerónimo Jacinto Ribeiro, residente na Rua Beco carreira de Casas, nº10, Aldeia da Serra, 
solicitando a emissão de declaração, processo nº132/08. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/11/23. 
Antónia M. Carreira, Solicitadora, com sede na Avenida 25de Abril, nº9, 2º Dt.º, Cascais, 
solicitando a emissão de certidão e planta de localização, referente ao prédio sito na Rua Dr. 
Bento de Jesus Caraça, nº26, Aldeias de Montoito, processo nº133/08. Certifique-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/12/11. 
Maria das Dores Barrancos, Cabeça de Casal da Herança, residente no Bacelo Oeste, Rua Prof. 
Francisco Varela da Costa, nº19, Évora, solicitando a emissão de certidão, processo nº144/08. 
Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/19. 
Quitéria Maria Galhetas Freire de Sousa, residente nas courelas da Torre, Vinhas, solicitando 
que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito na Rua das Vinhas Novas, nº22 e 22A, 24 e 26 
em Redondo, processo nº123/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/11/05. 
Joaquina Francisca Calado Rolo Parreira, residente em 2ª Bairro Frei Aleixo, Rua Nossa 
Senhora da Visitação, nº1, Évora, solicitando a emissão de certidão, processo nº2/09. Certifique-
se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/01/15. 
Felismina Maria Aires Fortes de Almeida, residente na Estrada de Benfica, nº731, 4º Dt.º, 
Benfica, Lisboa, solicitando a emissão de declaração, processo nº135/08. Certifique-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/12/05. 
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Santa Casa da Misericórdia de Redondo, com sede na Rua de Monsaraz, nº1 em Redondo, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº8/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/02/05. 
José Pestana Martins, residente na Rua Nova de Reguengos, nº30 em Montoito, solicitando a 
emissão de certidão com as condicionantes do PDM, processo nº127/08. Certifique-se, de acordo 
com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/11/26. 
Aurora Anacleto Vilas Gomes, residente na Rua Cândido dos Reis, nº27 em Redondo, 
solicitando a atribuição dos números de polícia, processo nº143/08. Certifique-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/12/17. 
Domingos António Valente Mataloto, residente nas Courelas da Amendoeira, Quinta da 
Formiguinha, Redondo, solicitando a revalidação por mais um ano, da informação prévia, referente 
ao processo nº1/08. Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/01/23. 
João António Mendes Coca, residente em Redondo, solicitando a emissão de declaração, 
processo nº19/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/02/26. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Presente uma carta da firma Auto Agrícola Redondense, Ldª, solicitando que seja alterada a 
deliberação de atribuição do lote nº 57 da Zona Industrial de Redondo, que lhe foi atribuído na 
reunião de 28/01/2009, para o nome da sócia gerente Maria Josefa Félix Jeremias Piteira. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta alterar a deliberação tomada na reunião de 
28/014/2009, e atribuir o lote nº 57 da Zona Industrial de Redondo à D. Maria Josefa Félix 
Jeremias Piteira. 
 
Presente uma informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento, informando 
que com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 130/2009, de 30 de Janeiro, as UNIVA estão em 
situação de pré-encerramento, dando lugar aos GIP – Gabinete de Inserção Profissional, pelo que, 
tendo em conta a importância e os frutos do trabalho desenvolvido pela UNIVA ao longo dos 
últimos anos, propõe que o Município de Redondo efectue a candidatura para dinamização de um 
GIP em Redondo, sendo que a candidatura terá que ser feita até ao próximo dia 06 de Março. 
A informação acima referida obteve a concordância do Senhor Presidente, devendo ser presente à 
reunião de Câmara para ratificação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho do Senhor Presidente. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma carta em nome de José Alexandre Carapinha Pardelha, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara na reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra para reparação do 
telhado. 
 
Presente uma carta em nome de Joaquim Bernardo Gamé, residente em Redondo, solicitando o 
apoio da Câmara na reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra para reparação do 
telhado. 
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Presente uma carta em nome da D. Gertrudes Catarina Remédios, residente nas Aldeias de 
Montoito, solicitando materiais para apoio na reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 10 sacas de cimento e 3 m³ de areia 
passada. 
 
Presente uma carta do Aldeense Futebol Clube, solicitando o apoio da Câmara na reparação da 
sua viatura Mercedes, uma vez que a mesma reprovou na inspecção. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à reparação solicitada nas oficinas da 
CMR. 
  

PARQUE AMBIENTAL DE REDONDO 
Presente o processo de concurso referente à empreitada de construção do Parque Ambiental de 
Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a minuta do contrato, considerando 
definitiva a adjudicação uma vez que foram apresentados os documentos solicitados. 

 
 

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. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


