
ACTA N.º 01/2008

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 09/01/2008

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. 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: Chefe de Secção Administrativa 

FALTAS

Faltas justificadas:

Faltas por justificar:

RESUMO DIARIO DA TESOURARIA:

Operações Orçamentais: 4.685.130,87 €

Operações Não Orçamentais:   232.157,48 €
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ABERTURA
A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e oito 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 José Lopes Cortes Verdasca, António 
José Rega Matos Recto, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes 
Portel.

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 seus lugares e o Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião.

ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vereador Freixial perguntou se há possibilidade de a Câmara colocar semáforos ou 
bandas sonoras na estrada do Freixo / Evoramonte.

O Senhor Presidente informou que existe uma banda e não considera que se justifiquem os 
semáforos. Propõe, que se comunique à GNR um alerta para o facto de existir no local uma 
banda sonora e, no entanto, verificam-se excessos de velocidade.

O Senhor Vereador Freixial perguntou o que vai ser instalado no edifício do Bairro António Festas 
onde funcionava antes o Jardim de Infância.

O Senhor Presidente informou que uma das salas vai ser utilizada por um funcionário da Zona 
Agrária, que vem fazer o atendimento dois dias por semana, uma vez que, a zona agrária de 
Redondo foi  fechada e o Ministério  da Agricultura só disponibilizava o funcionário para fazer 
serviço no Redondo, desde que a Câmara lhe facultasse o espaço de atendimento. No resto do 
espaço vai ser instalado o “Ninho de Empresas” que é um local que foi criado para as pequenas 
empresas  que não têm um espaço para  a sua sede,  sem meios  para  adquirir  equipamento 
informático, poderem funcionar. Ali possuem todo o equipamento necessário para iniciar a sua 
actividade.

O Senhor Vereador Freixial  perguntou qual  o ponto de situação relativamente à cedência do 
pavilhão  para  os  espectáculos  de Carnaval.  Qual  foi  o  procedimento  para  o  empréstimo do 
pavilhão.

O Senhor Presidente informou que a Câmara tomou a iniciativa de contactar as Associações para 
realizarem bailes  no  pavilhão,  no  entanto,  solicita  ao  Vereador  José  Portel  que  esclareça  a 
situação, uma vez que é a pessoa que tem tratado o assunto.

O Senhor Vereador José Portel informou que, por iniciativa da Câmara, foram convocadas para 
uma reunião vinte associações do concelho e convidadas a realizar os bailes de Carnaval no 
Pavilhão.  Algumas  mostraram  interesse,  outras  informaram  que  fariam  os  bailes  na  própria 
localidade,  não  tendo  interesse  em participar  nestes.  Marcou-se  nova  reunião,  para  que  os 
membros presentes pudessem reunir  com os restantes membros das respectivas direcções e 
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pudessem, posteriormente, trazer uma resposta definitiva. Nessa nova reunião, compareceram 
as associações interessadas em participar e surgiu, por parte da Columbófila, a proposta de ser a 
Câmara a pagar aos conjuntos que fossem escolhidos para actuar. Essa proposta foi negada, 
uma vez que, não fazia sentido, já que as associações iriam ter o lucro das entradas e dos 
respectivos  bares.  Aderiram,  definitivamente,  à  iniciativa  quatro  associações,  sendo  elas,  o 
Centro  Cultural  desportivo  e  Recreativo  dos  Foros  da  Fonte  Seca,  Aldeense  Futebol  Clube, 
Redondense Futebol Clube e o Clube de Caça e Pesca de Redondo.

ORDEM DE TRABALHOS
1. Decisões do Sr. Presidente
2. Localização de Suinicultura
3. Expediente
4. Subsídios
5. Tabela de Tarifas e Serviços para o ano de 2008

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

OBRAS
António  José  Carvalho  Cabral,  residente  na  Courela  D’Alta,  Aldeia  da  Serra  D’Ossa. 
Solicitando a emissão do alvará de licença de obras, processo nº35/07. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2007/12/21.
A Câmara tomou conhecimento.

Luís  Manuel  Piteira  Quadrado,  residente  na  Avenida  Matos  Fernandes,  nº4,  Redondo. 
Solicitando  a  aprovação  do  projecto  de arquitectura  e  licenciamento,  referente  às alterações 
efectuadas  em  obra,  processo  nº149/99.  Deferido,  por  despacho  do  Senhor  Presidente  a 
2007/09/14.
A Câmara tomou conhecimento.

Dionísio  António  Parreira  Patinha,  residente  na  Rua  António  Batista  Rico,  nº8,  Redondo. 
Comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº129/07. Obteve o visto, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/12/17.
A Câmara tomou conhecimento.

Maria do Carmo Afonso de Sousa Carvalho Pereira Palha, residente na Herdade da Mencoca, 
Montoito. Comunicando que vai efectuar obras, processo nº133/05. Arquive-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/12/10.
A Câmara tomou conhecimento.

Luís Fernando Badanel Milho,  residente na Avenida Dr. Domingos Rosado, Lote 8, 2º Dt.º, 
Redondo.  Solicitando  autorização  para  legalização  de  vedação.  Concordo,  com  o  parecer 
Jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 2007/11/29. 
A Câmara tomou conhecimento.
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VISTORIAS
Luís Manuel Piteira Quadrado, residente na Avenida Matos Fernandes, nº4, Redondo.
Solicitando  a  emissão  de  Licença  de  Habitação,  sem  realização  de  Vistoria,  referente  ao 
processo nº67/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/11/29.
A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS
Manuel Caetano Barrancos Félix,  residente nos Foros da Fonte Seca, Redondo. Solicitando 
que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito na Rua António Fernandes Piteira e Rua 
Sacadura  Cabral,  nº12  em Redondo,  processo  nº144/07.  Deferido,  por  despacho do Senhor 
Presidente a 2007/12/04.
A Câmara tomou conhecimento.

António Pedro Veríssimo Siquenique,  residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 446, 
Redondo. Solicitando que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito nos Foros da Fonte 
Seca  em  Redondo,  processo  nº38/07.  Certifique-se,  por  despacho  do  Senhor  Presidente  a 
2007/11/07.
A Câmara tomou conhecimento.

Joana  Seruya,  Departamento  Quinquilharia  e  Arrumação,  Aki  Bricodis,  S.A.,  solicitando 
informação sobre a construção de habitação em madeira. Informe-se, do parecer técnico, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/11/22.
A Câmara tomou conhecimento.

Alexandrina Josefa Rebocho Freira, residente na Quinta de São José, Apartado 19, Redondo. 
Solicitando cópias das plantas de arquitectura, processo nº162/07. Autorizado, por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/12/04.
A Câmara tomou conhecimento.

Manuel  António  Beira  Mataloto,  residente  Travessa  da  Paz,  Lote  nº7,  Quinta  da  Barriga, 
Botequim,  Charneca  da  Caparica,  Almada.  Comunicando  que  vai  efectuar  obras,  processo 
nº53/01. Concordo, com o parecer Jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 2007/11/27.
A Câmara tomou conhecimento.

LOCALIZAÇAO DE SUINICULTURA
Vitorino Salomé Vieira, residente na Rua do Quelhas, nº35, 3º Lisboa, Solicitando parecer sobre 
a localização de suínos em regime semi-intensivo, para engorda no prédio rústico denominado 
Herdade da Gaivota Nova, Redondo.
A Câmara  deliberou  por  unanimidade e  em minuta  e  com base nos pareceres  técnicos  dar 
parecer favorável à localização da suinicultura.

4



MUNICIPIO DE REDONDO 

ACTA N.º 01/2008 REUNIÃO DE 09/01/2008

EXPEDIENTE
Fundo de Maneio
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira propondo, nos termos 
do disposto no capítulo 2.3.4.3 do D.L. nº 54/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), que a Câmara 
autorize a constituição de um fundo de maneio ao Chefe da DAF, Dr. José Bernardo Laranjinho 
Nunes,  na  importância  de  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
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira propondo, nos termos 
do  disposto  do  capítulo  2.9.10.1.1  do  D.L.  n.º  54/99,  de  22  de  Fevereiro  (POCAL),  que  a 
importância, em numerário, existente na tesouraria, não ultrapasse o montante de 1.000 €.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.

Luís Manuel Piteira Quadrado, solicitando autorização para venda do lote D9 da Rua Florbela 
Espanca, em Redondo, pelo valor de 140.000 € a Joaquim José Bengalinha Saldanha.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a venda solicitada.

SUBSIDIOS
Presente uma carta do Senhor Manuel Joaquim Moura Pita, solicitando apoio para arranjo do 
telhado da sua habitação. Propõe o Senhor Vereador José Portel que seja fornecida a mão-de-
obra.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra.

Presente uma carta de José Almerindo Pinheiro Ribeiro,  solicitando apoio para reparação do 
telhado da sua habitação. Propõe o Senhor Vereador José Portel que seja atribuída a mão-de-
obra.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra.

Presente uma carta do Senhor António Faleiro Pepe, solicitando materiais para reparações na 
sua habitação. Propõe o Senhor Vereador José Portel que sejam atribuídas 4 sacas de cimento, 
35 tijolos de 11 e 1 mt de areia.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material proposto.

Presente  uma  carta  da  D.  Rosa  Maria  Mira,  residente  em  Montoito,  solicitando  apoio  para 
reparações na sua habitação. Propõe o Senhor Vereador José Portel que sejam atribuídas 3 
sacas de cimento e 1 mt de areia.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material proposto.
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TABELA DE TARIFAS E SERVIÇOS PARA O ANO DE 2008
Presente e explicada a tabela  de tarifas e serviços para o ano de 2008,  conforme fotocópia 
anexa.

O Senhor Vereador José Lopes Verdasca quer deixar mencionada a sua preocupação de que os 
valores constantes da Tabela alinham pela média do Distrito.

O Senhor Presidente informou que os valores da Câmara de Redondo estão ao nível da média 
do Distrito.

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a tabela apresentada.

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.

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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