
 
 

ACTA N.º 1/2007 
 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 10/01/2007 
 

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 
TERMINUS DA REUNIÃO: 16,30 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: Maria Arminda F.M.P. Barradas 

 
CARGO: Chefe de Secção Administrativa 

 
 

FALTAS 
 

Faltas justificadas: Sr. José Lopes Cortes Verdasca 
          
Faltas por justificar: 

 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais: 2.512.539,72 € 
 
Operações Não Orçamentais:    211.286,08 € 
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ABERTURA 
A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos dez dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete 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 Vereador 
Senhor José Lopes Cortes Verdasca. 

E sendo a hora designada para o inicio dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” 
para funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seu lugares e o Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual o vinculo que o funcionário Inácio Roque tem com a 
Câmara, quais as regalias e qual a função que desempenha. 
 
O Senhor Presidente disse que no final da reunião iria confirmar a situação na secção de 
pessoal e posteriormente dará a resposta. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara dá cumprimento ao regulamento Municipal 
dos cemitérios quando se verifica a situação em que alguma sepultura ou jazigo se demonstre 
abandonado se estes passam para a posse da Câmara, no mês de Dezembro quando foi ao 
Cemitério verificou que o jazigo da família Carmelo Rosa tinha as portas abertas, o que dá mau 
aspecto. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que no mês de Dezembro houve um jazigo que esteve a ser 
reparado, não sabe dizer qual foi, mas tem passado no Cemitério e não tem indicação de haver 
qualquer abandono. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que gostaria que os Vereadores da oposição recebessem a 
agenda cultural, ou outro documento da Câmara, em primeira-mão, uma vez que a agenda já foi 
distribuída pelos munícipes e os vereadores aind a não têm conhecimento dela. 
 
O Senhor Presidente disse que faz todo o sentido, as anteriores foram enviadas para os 
Vereadores antes da distribuição, com as actuais houve realmente um esquecimento, com 
certeza não torna a acontecer. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Suinicultura 
3. Expediente 
4. Subsídios 
5. Revisão Orçamental 
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos efectuados. 

 
OBRAS CONHECIMENTO 

VILA SOL III – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A., com sede em Morgadinhos, 
Vilamoura, solicitando a aprovação do projecto de Arquitectura, referente ao processo nº77/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/20. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
NUNO MANUEL BADE GANÇO, residente no Bairro das Corunheiras, Rua António Ribeiro 
Chiado, Lote 7 R/C Dtº, Évora,  solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente 
ao processo n.º66/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/22. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FELIZARDA MARIA CLÉRIGO CARVALHO PADILHA, residente na Quinta de São Francisco, 
Estrada dos Foros, Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo 
nº99/06. Obteve o visto, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTOITO, CRL, com sede na Rua Dr. José de Almeida, 
nº20, Montoito, solicitando a aprovação do projecto de Arquitectura, referente ao processo 
nº53/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
LUÍS MANUEL FIGUEIRA MARONO, residente na Rua António Fernandes Piteira, nº38, 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº118/04. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALDEIA BRANCA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS, S.A., com sede na 
Urbanização Bela Vista, Lote nº1, Loja nº3, Lagos, solicitando a aprovação do projecto de 
Arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº15/06. Deferido, respectivamente por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/03/15 e a 2006/12/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO INÁCIO COSTA AZARUJA, residente na Rua Florbela Espanca, Lote D11 em 
Redondo, solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº16/06, referente ao 
processo n.º128/04. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/10/27. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
HUGO MANUEL RODRIGUES PEREIRA, residente na Rua 5 de Outubro, nº38 M, Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de Arquitectura, referente ao processo nº66/05. Informe-se, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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JOAQUIM MIGUEL PITEIRA DA SILVA, residente na tapada das Lages, Apartado 79, Redondo, 
solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º39/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/20. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ MANUEL RAINHO PITEIRA, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº48, 
Redondo, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º74/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
RESPINT- RESTAURAÇÃO E PINTURA, LDA, com sede na Rua Fialho de Almeida, 6ª, 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento e a emissão do Alvará de Licença de Obras, 
referente ao processo n.º80/06. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 
2006/12/14 e a 2006/12/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MALVINA DO CARMO DO ROSARIO RODRIGUES, residente na Rua Júlio Domingos Franco, 
nº4 em Montoito, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo 
n.º97/01. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/01/03. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MOURA NETO, LDA, com sede na Rua António Andrade, Edifício Anduné Primeiro, 1º Esq.º, 
Charneca da Caparica, solicitando a aprovação da planta Síntese referente ao processo de 
loteamento nº2/06 sito no Ferragial das Pedras, Montoito. Informe-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/12/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MOURA NETO, LDA, com sede na Rua António Andrade, Edifício Anduné Primeiro, 1º Esq.º, 
Charneca da Caparica, solicitando a aprovação da planta Síntese referente ao processo de 
loteamento nº4/06 sito no Moinho de Vento, Redondo. Informe-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/12/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

 
VISTORIA / LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

CAIXA DE CREDITO AGRÍCOLA ALTO GUADIANA, com sede na Rua 1º de Maio em 
Reguengos de Monsaraz, solicitando a realização de vistoria, para concessão de licença de 
Utilização para armazéns agrícolas, processo nº93/06. Informe-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/12/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
EUGENIA MARIA GOMES SIQUENIQUE CALISTO, residente na Praceta Serrado da Vinha, 
nº5, 1º Esq.º, Amadora, solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de 
Vistoria do seu prédio sito na Alameda do Calvário, nº12 em Redondo, processo nº87/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 



  

ACTA N.º 1/2007 REUNIÃO DE 10/01/2007 

 5 

 
INÁCIO FRANCO, residente no Largo Romão Ambrósio, nº6, Montoito., solicitando a emissão 
de Licença de utilização sem realização de Vistoria do seu prédio sito no Ferragial da Vila em 
Montoito, processo nº59/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
EUGÉNIA MARIA PERICO ROSADO, residente na Rua 5 de Outubro, nº2, Redondo, solicitando 
a realização de vistoria, para concessão de Licença de utilização, processo nº87/05. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOAQUIM JOSÉ VALADAS CARRAPIÇO, residente na Rua João Anastácio da Rosa, nº9, 
Redondo, solicitando a realização de vistoria, para concessão de licença de Utilização, processo 
nº7/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ MANUEL RAINHO PITEIRA, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº48, 
Redondo,solicitando a realização de vistoria, confirmação do estado das edificações vizinhas 
para posterior reparação, processo nº90/06. Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 
2006/11/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
LICINIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS RAMALHO, residente na Rua da Liberdade, nº7, 
Hortinhass solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria do seu 
prédio sito na Urbanização Horta do Letras, lote nº72 em Redondo, processo nº94/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
A.H. GRENHO, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Travessa dos Valérios, nº 22, Redondo, 
solicitando vistoria para divisão em propriedade horizontal, emissão de certidão com a 
denominação do número de polícia do seu prédio sito na Rua de Montoito, nº51 e 53 em 
Redondo e a alteração da constituição da propriedade horizontal, processo nº66/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/10/16. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/11/03. Deferido de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente 
a 2006/11/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
A.H. GRENHO, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Travessa dos Valérios, nº22, Redondo, 
solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria do seu prédio sito na 
rua de Montoito, nº51 – fracção B e nº53 – fracção A, em Redondo, processo nº75/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO JOSÉ RETO RIBEIRO, residente na Rua 2 ao Bairro António Festas, nº6, Redondo, 
solicitando a emissão de Licença de utilização sem realização de Vistoria do seu prédio sito na 
Rua 1 ao Bairro António Festas, Lote 1 em Redondo, processo nº83/06. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2006/12/07. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
FRANCISCO ALEXANDRE PINHEIRO FREIRA, residente nas Courelas da Vogada, Caixa 
Postal, nº47, Vinhas, Redondo, solicitando a realização de vistoria, para concessão de licença de 
Utilização para pavilhão agrícolas, processo nº51/05. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
CATARINA ROSA FREIRA NOVELO VALVERDE, residente na Rua do Minho, nº36, 2º Esq.º, 
Cruz de Pau, solicitando a realização de vistoria, para concessão de licença de Utilização para 
pavilhão agrícolas, processo nº36/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2006/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO CARAPINHA CHARRO, residente na Travessa de Fora, nº6B, Montoito, solicitando a 
realização de vistoria, para concessão de licença de Utilização, processo nº67/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/11/24. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALDEIA BRANCA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, SA, com sede na 
Urbanização Bela Vista, Lote 1, Loja 3, Lagos, solicitando a emissão de Licença de Habitação 
sem realização de Vistoria do seu prédio sito no Loteamento da Barragem da Vigia, Lote 95, em 
Redondo, processo nº52/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ ISIDORO GARCIA VALVERDE, residente em Santa Susana, Caixa Postal nº708, 
solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria da sua habitação, 
processo nº86/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
LICINIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS RAMALHO, residente na Rua da Liberdade, nº7, 
Hortinhas, solicitando a emissão de certidão, processo nº94/06. Certifique-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2006/12/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
MANUEL AUGUSTO RODEIA ESPINHO, residente na Quinta do Sameiro, Estrada de Évora, 
Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de Localização de Industria em espaço 
rural, tipo 4, Queijaria, no prédio denominado Quinta do Sameiro, Redondo, processo nº66/06. 
Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
BERNARDINO JOSÉ MENDES SIQUENIQUE, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 
635, Redondo, solicitando que sejam cobradas as taxas referentes a construção de campa, 
processo nº57/02. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/01/02. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 



  

ACTA N.º 1/2007 REUNIÃO DE 10/01/2007 

 7 

ADRIANO MANUEL MONARCA FILIPE, residente na Travessa do Mazombo, nº27, Redondo, 
solicitando o arquivo do processo de Vistoria nº71/04. Arquive-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/12/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DE VALE DO MATO, S.A., com sede na Herdade 
Vale do Mato, EM 534, Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de construção de 
edifício destinado a parque de engorda de bezerros situado na Herdade Vale de Mato, processo 
nº90/06. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
INÁCIO ROSADO, residente na Rua Drº Bento Jesus Caraça, nº 26, Aldeias de Montoito, 
apresentando uma reclamação, processo nº 112/03. Informe-se, de acordo com informação 
jurídica, por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE REDONDO, com sede na Rua de Monsaraz, nº 1, 
Redondo, solicitando a licença de utilização das instalações com vista ao exercício da actividade, 
processo nº 138/06. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO MIGUEL PITA BELCHIOR, residente na Avenida Matos Fernandes, nº 5 R/C, 
Redondo, solicitando certidão, processo nº 101/97. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/12/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
DOMINGOS MADRUGA, residente na Avenida José da Costa Mealha, nº 62-2º Dtº, Loulé, 
solicitando uma solução técnica, referente ao prédio sito na Rua D. Maria Elisa Queimado, nº21, 
R/C, Redondo, processo nº17/06. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/12/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL JOÃO RIBEIRO PITA, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal nº539, 
solicitando informação sobre a viabilidade para ampliação no prédio sito nas Courelas do Monte 
Branco, Redondo, processo nº125/06. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2006/11/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
VERA BATISTA PIRES MATEUS, residente nas Courelas de Água D’Alta, Aldeia da Serra 
D’Ossa, Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de construção no prédio sito nas 
Courelas de Água D’Alta, Aldeia da Serra D’Ossa, Redondo, processo nº60/06. Informe-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/12/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO FRANCISCO MARTINS TELES, residente na Rua Dr. Queiroz, Lote 63, Redondo, 
solicitando a renovação da inscrição de Técnico nº98. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/12/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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A.R.S. DO ALENTEJO SUB. REGIÃO DE SAÚDE DE ÉVORA, CENTRO DE SAÚDE DE 
REDONDO, com sede na Rua do Castelo, Redondo, solicitando a viabilidade de substituir 
janelas dos edifícios do Centro de Saúde, processo nº90/04. Informe-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2006/12/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
DELIBERAÇÕES SUINICULTURA 

JOAQUIM JÚLIO MESTRE COSTA, residente em Santa Susana, Cxª Postal nº 732, solicitando 
autorização da localização de uma suinicultura para mais de cem suínos de recria e acabamento 
em regime extensivo, na Herdade da Gateira em Santa Susana, processo nº 6/06. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 

 
EXPEDIENTE 

Oficio da Região de Turismo de Évora, informando que o valor da comparticipação mensal deste 
Município à Região de Turismo de Évora é de 1.687,47 € (mil seiscentos e oitenta e sete euros e 
quarenta e sete cêntimos). 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o valor referido. 
 
Disse o Senhor Presidente que foi enviada uma carta do Senhor Nuno Mestre informando que 
não pretende levar a efeito a construção no lote L4 da Tapada Municipal que lhe tinha sido 
vendido por esta Câmara Municipal, foi também recebida uma carta do Senhor Fernando 
Barradas a demonstrar interesse na aquisição do referido lote, perante o exposto propõe que a 
Câmara autorize que o Nuno Miguel Rodrigues Mestre venda o lote L4 da Tapada Municipal ao 
Senhor Fernando Manuel Bibes Barradas, pelo valor de quatro mil cento e oitenta e dois euros, 
ficando salvaguardada a obrigação de construir com base nas cláusulas de venda ao actual 
proprietário. 
O Senhor Vereador Freixial disse que não concorda que a Câmara esteja a actuar como uma 
imobiliária. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Vereador Freixial e os votos 
a favor do Vereador Recto, Vereador José Portel e Senhor Presidente, autorizar a venda 
proposta. 
 
António Fernando Pita da Fazenda e Cidália Ramalhosa Concha Pita da Fazenda, solicitando 
uma declaração onde conste que a Câmara Municipal de Redondo se compromete, incondicional 
e irrevogavelmente, a não exercer o direito de reversão, constante da escritura de compra e 
venda efectuada no dia 06 de Dezembro de 2006, referente ao lote 38b da Zona Industrial de 
Redondo, enquanto se mantiverem as responsabilidades do mutuário para como Banco BPI, 
S.A., emergentes do crédito que lhe foi concedido. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido. 
 
FUNDO DE MANEIO 
Propõe o Senhor Presidente, nos termos do disposto no capítulo 2.3.4.3 do D.L. 54/99, de 22 de 
Fevereiro (POCAL), que a Câmara autorize a constituição de um fundo de maneio ao Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, Dr. José Bernardo Laranjinho Nunes, na importância de 
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1.500 € (mil e quinhentos euros), para despesas correntes de expediente e outras que pela sua 
frequência, de diminuta importância e urgência fica autorizado a realizar. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
CAIXA TESOURARIA 
Propõe o Senhor Presidente, nos termos do disposto no capítulo 2.9.10.1.1 do D.L. 54/99, de 22 
de Fevereiro (POCAL), que a importância em numerário existente em caixa, na Tesouraria, não 
ultrapasse o montante de 1.000 € (mil euros). 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio no 
valor de 500,00€ (quinhentos euros), à Sociedade Recreativa 1º de Dezembro, de Aldeias de 
Montoito, para fazer face a despesas com um espectáculo com o grupo musical “Duo Vigia”. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Secretário do Vereador do Desporto, Senhor Jerónimo Veiga, 
propondo que sejam atribuídos 300 lts de gasóleo ao Núcleo Andebol de Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara proceda ao arranjo do telhado da habitação do 
Senhor Manuel Bento Pinheiro, na Rua Padre Manuel Granja, 23, em Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda o material solicitado pela D. Maria Joaquina 
Mira Pastor Orvalho, 5 sacas de cimento, 1m de areia grossa, 0.5m de areia branca. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda o material, solicitado pelo Senhor José 
Domingos Falé, uma palete de tijolos de 11 e 3 sacas de cimento. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda o material, solicitado pela Senhora D. Ana 
Maria Amaro, para reparação do telhado da sua habitação, 60 telhas de canudo e 5 sacas de 
cal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara proceda ao arranjo do telhado da habitação do 
Senhor Joaquim Ambrósio Serrano. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda o material solicitado pelo Senhor José dos 
Remédios Pernicha, 5 sacas de cimento, 1 palete de tijolos de 11 e 2m de areia. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
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REVISÃO ORÇAMENTAL 

Presente e explicada a 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa. Informou o Senhor Presidente 
que, devido a um lapso do programa informático, houve rubricas que foram inseridas e não 
foram assumidas para o Orçamento, uma das rubricas refere-se ao pagamento do vencimento 
dos estagiários e POC’s pelo que se torna necessário que esta revisão seja aprovada para 
entrada em vigor de imediato, uma vez que os vencimento são pagos antes da próxima sessão 
da Assembleia, devendo a revisão ser submetida a ratificação da Assembleia Municipal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a referida revisão e submetê-la a 
ratificação da Assembleia Municipal. 

 
ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a ordem de trabalhos, eram 16,30 horas, pelo que de tudo, para se constatar se 
lavrou a presente acta que vai ser assinada. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


