
 

 

 
ACTA N.º 01/2010 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 13/01/2010 

 
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 
  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:  2.171.384,69 € 

 
Operações Não Orçamentais:    235.925,81 € 
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ABERTURA 
Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, 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 Carvalho Freixial, 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 23/12/2009. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se sempre se mantém a Zona Pedonal prevista na Circular 
Poente, com cerca de dois metros. 
 
O Senhor Presidente informou que a Circular Poente vai ter uma zona pedonal com cerca de dois 
metros de cada lado. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que, já tinha falado no assunto há algum tempo e agora 
reforçava que devia ser analisada a hipótese de ser colocada uma passadeira ao pé do Centro 
Infantil Nossa senhora da Saúde, uma vez que é um sítio de passagem de muitas crianças. 
 
O Senhor Presidente informou que o assunto já tem sido falado e é uma situação que está 
pensada, mas fica registada a intervenção. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente 
2. Expediente 
3. Fundo de Maneio e Caixa Tesouraria 
4. Subsídios 

 

 PAGAMENTOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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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:  
João António Pinheiro Calado e outra, residente em Santa Susana, solicitando a segunda 
prorrogação do alvará de licença de obras nº 15/08, processo nº 98/07. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/12/09. 
Maria Joana Pita Duque Grenho, residente na Rua de Montoito, nº 4-A em Redondo, solicitando 
a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 7/09. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/01/04. 
João José Saraiva Siquenique, residente na Horta do Letras, nº9 em Redondo, solicitando a 
emissão do alvará de Licença de obras, referente ao processo nº 40/09. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/12/18. 
António Vicente Jacinto Costa, residente em Santa Susana, Caixa Postal 832, Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura/aditamento e licenciamento, referente ao 
processo nº 11/09. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2009/12/10. 
Joris Juliaan Andreas Dalle, residente na Aldeia da Serra, Caixa Postal 259, Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 22/09. Deferido, de 
acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/12/16. 
Manuel Augusto Siquenique, residente no Baldio D’el Rei, Caixa Postal 444, Redondo, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº 205/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/01/04. 
Laurentino Manuel Casaca Herdeiros, com sede na Rua Cândido dos Reis, nº12 em Redondo, 
solicitando um pedido de Averbamento, no Alvará de Licença nº 282, emitido a 16 de Janeiro de 
1996, processo nº 204/09. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2009/12/28. 
Domingos José da Conceição Laranjinho, residente no Bairro Cruz da Picada, Lote 26, 2ºD.º 
em Évora, efectuando uma reclamação, processo nº 48/09. Concordo. Proceder de acordo com 
parecer Jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/12/09. 
Suinimor-Agro Pecuária de Montemor, Lda, com sede na Avenida Gago Coutinho, Lote 5 R/C, 
Montemor-o-Novo, solicitando a emissão de certidão, processo nº 198/09. Certifique-se, como 
proposto, por despacho do Senhor Presidente a 2009/12/23. 
Francisco José Carriço, residente na Praça da Republica, nº17 em Redondo, solicitando a 
emissão de certidão, processo nº 202/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/12/21. 
José Francisco Perdigão Serranito, residente os Foros da Fontana, Freixo, solicitando a 
emissão de certidão, processo nº 203/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/12/23. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Presente um requerimento em nome de Pedro Manuel Siquenique Roque, residente em Redondo, 
solicitando que a Câmara lhe adquira o lote nº 55 da Quinta da Faia, em Redondo, uma vez que, 
por motivos particulares, não lhe é possível efectuar a construção. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta adquirir o referido lote pelo mesmo valor da 
venda. 
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Presente um requerimento em nome de José Manuel Urbano Fanica Grilo, residente em Redondo, 
solicitando que a Câmara prescinda do direito de preferência na alienação do lote e do fogo nele 
construído, em caso de execução da garantia hipotecária, assim como para salvaguardar a 
hipoteca bancária em caso de reversão, relativamente ao lote número oitenta e cinco da Quinta da 
Faia. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido. 

 
FUNDO DE MANEIO E CAIXA TESOURARIA 

Presente um informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, propondo que a Câmara 
Municipal de Redondo delibere, nos termos do disposto no capítulo 2.3.4.3 do D.L. 54/99, de 22 de 
Fevereiro (POCAL) e nº 2 do artigo 34º do Regulamento de Controlo Interno, autorizar a 
constituição de um fundo de maneio no valor de 1.500 € (mil e quinhentos euros), para despesas 
de expediente e outras, e, nos termos do disposto no capítulo 2.9.10.1.1 do D.L. 54/99, de 22 de 
Fevereiro (POCAL) e nº 1 do artigo 34º do Regulamento de Controlo Interno que a Câmara 
Municipal de Redondo delibere que a importância existente em numerário na tesouraria não 
ultrapasse o montante de 1.000 € (mil euros).  
Propõe ainda que seja determinado à Divisão Administrativa e Financeira e à Tesouraria, a 
adopção dos necessários procedimentos administrativos inerentes à cabal e integral execução da 
deliberação camarária que recair sobre a proposta.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta constante da informação do 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, conforme o acima exposto. 
 

SUBSIDIOS 
Presente um requerimento em nome de Ana Gertrudes Falé, residente em Redondo, solicitando 
apoio na limpeza e pintura da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 30 litros de tinta de água branca. 
 
Presente um requerimento em nome de Gertrudes Maria Silva Piteira, residente em Redondo, 
solicitando apoio na reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra de 1 pedreiro e 1 
servente durante 10 dias. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que se congratulava pelo facto de, actualmente, as propostas de 
atribuição de subsídio, já virem devidamente fundamentadas com um relatório feito por um técnico 
da acção social da Câmara, assim a informação vem mais completa e com garantias de haver 
deliberação sem favorecimentos, o que não acontecia até aqui. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de 300 litros de 
gasóleo ao Núcleo de Andebol de Redondo, para que a sua viatura possa transportar os atletas 
para os jogos e treinos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo que a deliberação tomada na 
reunião de Câmara de 23/12/2009, sobre o pagamento aos clubes desportivos das taxas 
associativas ou arbitragens, tenha efeitos a partir do inicio da época desportiva 2009/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
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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. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


