
 

 

 
ACTA N.º 10/2008 

 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 28/05/2008 
 

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. 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:  4.237.331,37 € 

 
Operações Não Orçamentais:    233.429,14 € 
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ABERTURA 

A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos vinte e oito dias do mês de Maio 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 António José Rega Matos Recto, 
Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o Senhor 
Vereador 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 seus lugares e o Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
Perguntou o Senhor Vereador Freixial se está prevista a substituição dos contentores da Aldeia 
da Serra, que estão em frente ao Restaurante do Bernardino. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que a Câmara já recebeu os contentores novos e os que 
estão em mau estado vão ser substituídos. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara tem conhecimento que nas Aldeias de 
Montoito já está outra vez a lixeira. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que foi limpa há pouco tempo. 
 
O Senhor Vereador Freixial quer deixar o seu desagrado por ter verificado que a situação, que já 
falou noutra reunião, relativamente à torneira pública que está na Alameda da Calvário se 
mantém na mesma. Não tem lógica aquela torneira estar a beneficiar algumas pessoas, 
enquanto os restantes consumidores têm que pagar a água que consomem. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que já deu ordens para que os canalizadores retirem dali o 
marco, porque já não tem razão para estar ali, possivelmente ainda não houve tempo, por parte 
dos canalizadores para o retirarem. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios  
4. Projecto FAME 
5. Protocolo Viatura Lava Contentores 
6. Processo de Loteamento nº 4/05 (*) 
7. Plano de Pormenor da Palheta (*) 
8. Pedido de Exclusão de REN – PP Palheta (*) 

(*) Propôs o Senhor Presidente que estes 3 pontos fossem acrescentados à Ordem de 
Trabalhos, tendo esta proposta sido aprovada por unanimidade e em minuta. 
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
Foram pedidos alguns esclarecimentos pelo Senhor Vereador Freixial, os quais foram prestados. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

OBRAS CONHECIMENTO 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., com sede no Parque do 
Redondo, Apartado 65 em Redondo, solicitando autorização para a substituição de candeeiros, 
processo nº2/97. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2008/05/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., com sede no Parque do 
Redondo, Apartado 65 em Redondo, solicitando que seja prorrogado o prazo do alvará de obras 
de construção nº28/07, processo nº 127/01. Deferido, de acordo com a informação, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/05/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Júlia Fortes Balagueiras, residente na Rua das Terras dos cortes Reais, nº8, Bairro Nossa 
Senhora da Piedade em Almada, solicitando a emissão do alvará de licença de obras referente 
ao processo nº72/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/05/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Tiago José Carracho Figueira e Silvéria Ana Carracho Figueira Farias, residentes na Rua 
Vasco da Gama, nº20 em Redondo, solicitando a aprovação de projecto de arquitectura, 
referente ao processo nº73/04. Deferido, de acordo com o parecer técnico, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/05/06.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., com sede no Parque do 
Redondo, Apartado 65 em Redondo, solicitando que seja prorrogação do prazo para a emissão 
de alvará de obras de construção, referente aos processos nºs 110/06, 112/06, 114/06, 117/06, 
118/06, 119/08, 121/08, 122/06, 124/08 e 128/06. Deferido, de acordo com o parecer, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/05/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Jacinta Figueira Laranjinho, residente na Alameda das Piscinas, nº1 – 1º Esq., Vila 
Viçosa, solicitando que seja prorrogação do prazo para a emissão de alvará de obras de 
construção, referente ao processo nº103/06. Deferido, de acordo com o parecer, por despacho 
do Senhor Presidente a 2008/05/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Luís Manuel Martins Guerreiro, residente na Praceta da Castelhana, nº40, 1ºE no Alto da 
Castelhana, solicitando a aprovação de projecto de arquitectura, referente as alterações em 
obra, processo nº132/02. Deferido, de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/05/01.  
A Câmara tomou conhecimento. 
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VISTORIAS 
Antónia Rita Balagueira  Papança do Maio, residente no Monte da Assomadinha, na Aldeia da 
Serra D’Ossa, solicitando que seja prorrogação do prazo para a emissão de alvará de utilização, 
referente ao processo nº24/08. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2008/05/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Luís Manuel Martins Guerreiro, residente na Praceta da Castelhana, nº40, 1ºE no Alto da 
Castelhana, solicitando a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
referente ao processo nº29/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/05/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
Alenbio Agricultura Biológica, Lda, com sede na Quinta do Sameiro, Estrada Nacional 254 em 
Redondo, solicitando emissão do horário de funcionamento, processo nº88/07. Autorizado, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/04/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Luísa Amélia de Oliveira Violas Costa Lourosa, residente na Rua Dr. Gama Barros, nº12, 4º, 
Lisboa, solicitando a emissão de declaração, processo nº50/08. Deferido, se de acordo, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/05/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Dolores Charrua Monte Farias, residente na Rua do Lagar, nº6 em Redondo. Solicitando 
a emissão de declaração, processo nº23/08, certifique-se de acordo com a informação do fiscal, 
por despacho do Senhor Presidente a 2008/03/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Carlos da Silva Santos, residente na Rua do Grilo, nº117, R-27 em Lisboa, solicitando 
que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito nos Foros da Navancha em Foros da Fonte 
Seca, Redondo, processo nº168/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/05/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José da Rosa Aguiar e outro, residente na Rua Dr. António José de Almeida, nº3 em Montoito, 
solicitando a certificação de parecer favorável ao abrigo do disposto no artigo 54 da Lei 64/2003 
de 23 de Agosto, processo nº18/08. Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/05/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Alberto da Maia Tomáz Coelho da Costa, residente na Rua Cândido dos Reis, nº2 em 
Redondo, solicitando a emissão de certidão, processo nº51/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/05/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Manuel Pereira Saraiva, residente na Rua Comendador Ruy Gomes, nº26 em Redondo, 
solicitando o averbamento no alvará referente ao licenciamento industrial, referente ao centro de 
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classificação de ovos, processo nº7/08. Deferido, se de acordo com documentos anexos, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/04/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Associação de Beneficiários da Obra da Vigia, com sede na Rua da Escola, nº15 em 
Montoito, solicitando cópia do loteamento com os alinhamentos referente ao lote nº15 na Zona 
Industrial de Montoito. Fornecer cópia, por despacho do Senhor Presidente a 2008/05/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
EXPEDIENTE 

Lojas do Mercado 
Propôs o Senhor Presidente que sejam atribuídas as 3 lojas que se encontram vagas no 
Mercado Municipal, face aos pedidos existentes na Câmara, propõe a seguinte atribuição: 
António Miguel Mira Godinho -----------  Talho 
Alexandrina Galhofo -----------------------  Peixaria  
Almerinda da Conceição Rosário ------ Farturas. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 
SUBSÍDIOS 

Presente uma carta do Senhor Jacinto Rainho, residente em Redondo, solicitando apoio para 
reparação da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 5 sacas de cimento, 6 sacas de cal 
hidráulica e 1 dumper de areia. 
 
Presente uma carta da D. Luzia Franco Charrua, residente em Montoito, solicitando o apoio da 
Câmara para reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra para reparação do 
telhado. 
 

PROJECTO FAME 
Presente o processo de candidatura ao FAME em nome de Maria Margarida Pinheiro Calado 
Valverde para obras de remodelação na cozinha do seu restaurante, importando o projecto em 
20.370 € (vinte mil trezentos e setenta euros), o financiamento do Município de Redondo é de 
50% do valor do projecto. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o processo de candidatura acima 
referido, e dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura, ou na sua 
ausência ou impedimento legal ao Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos Recto. 

 

PROTOCOLO VIATURA LAVA CONTENTORES 
Presente o Protocolo de gestão da viatura lava-contentores a ser celebrado entre os Municípios 
de Borba, Vila Viçosa, Redondo e Estremoz. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o referido protocolo e dar poderes ao 
Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura, ou na sua ausência ou impedimento legal ao 
Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos Recto. 
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LOTEAMENTO 
Presente o processo de loteamento nº 4/05, em que é requerente João Manuel Pereira Saraiva, 
residente em Redondo, para aprovação da operação de loteamento. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnicos aprovar o 
processo de loteamento acima referido. 
 

PLANO DE PORMENOR DA HERDADE DA PALHETA 
Presente e explicado o processo referente ao Plano de Pormenor da Herdade da Palheta. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta concordar com o referido projecto, mais 
deliberou que o mesmo seja enviado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo a fim de ser efectuada a Conferência de Serviços, com base no nº 3 do artigo 75ºC, 
do Decreto-Lei nº 316/2007. 
 

PP DA HERDADE DA PALHETA  
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REN 

Presente e explicado o processo referente ao Plano de Pormenor da Herdade da Palheta a fim 
de ser feito um pedido de exclusão de REN, conforme documentos constantes do referido 
processo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta concordar com o pedido de exclusão de REN, 
mais deliberou que o mesmo seja enviado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo a fim de ser efectuada a Conferência de Serviços. 

 
 

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. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


