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ABERTURA 



MUNICIPIO DE REDONDO  

ACTA N.º 11/2007 REUNIÃO DE 27/06/2007 

 2 

A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos vinte e sete dias do mês de Junho 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 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 
O Senhor Vereador Freixial mostrou mais uma vez o seu desagrado, pelo facto de, à entrada da 
nossa vila do lado de Vila Viçosa, para além de se manter a situação da barraca da cigana, 
agora até já ter uma vedação. 
 
O Senhor Presidente disse que se trata de um terreno particular, a Câmara nada pode fazer. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou para quando está prevista a construção do acesso 
pedonal entre a zona baixa e a parte de cima do loteamento da Horta do Letras, uma vez que 
mora ali muita gente e têm que dar uma grande volta para aceder à parte de cima. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que estavam a aguardar que o proprietário do lote iniciasse a 
construção, porque se se constrói primeiro o acesso, quando começarem a construção do lote 
têm que o partir. 
 
O Senhor Presidente disse que se pode contactar o proprietário para saber para quando está 
prevista a construção. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se, no loteamento da Quinta da Faia, as passadeiras que 
estão feitas, já estão no local que é para ficarem, considera que, à entrada, a passadeira está 
muito em cima da rotunda, se um camião virar na rotunda e tiver que parar na passadeira, os 
carros que vão a trás param no meio da Rotunda. 
 
O Senhor Presidente disse que todas as passadeiras estão à medida regulamentar, mas pode 
ser confirmada a situação e se a Lei o permitir poderá ser alterada, mas pensa que não deve 
haver hipótese, uma vez que o projecto foi aprovado pela Direcção de Estradas e se não 
cumprisse as normas não era aprovado. 
 
O Vereador Recto disse que se as passadeiras não estiverem àquela distância a Direcção de 
Estradas não aprova o projecto. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se o executivo tem conhecimento que os camiões que 
vêem do lado de Évora para saírem para vila Viçosa, cortam caminho às bombas da Galp, para 
o lado esquerdo, passam por detrás do Calvário e saem pela Rua Infante D. Henrique. A Câmara 
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devia pôr sinalização de modo a que não passassem por detrás do Calvário, a indicar a saída 
pela Rua Infante D. Henrique. 
 
O Senhor presidente disse que a ideia é evitar o trânsito pela Rua Infante D. Henrique, onde há 
as escolas, se se vão pôr sinalização é estar a incentivar, os que ainda não conhecem, a utilizar 
aquele circuito. 
 
O Senhor Vereador José Portel disse que a Câmara devia ponderar a hipótese de se colocar um 
espelho na Rua Cândido dos Reis, para quem sai da Travessa do Perdigão. 
 
O Senhor Presidente disse que se pode analisar a situação. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 
1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Alteração da data das reuniões (Julho e Agosto) 

 
 

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

 
OBRAS CONHECIMENTO 

Joana Rita Rei Mataloto, residente no Largo da Estrada dos Foros, 2 – Redondo. Solicitando 
aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº 54/07. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Ana Maria Coelho Santos, residente na rua 2 ao Bairro António Festas, 5 – Redondo. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº 47/07. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Jacinto das Santos Silva Paixão, residente no Loteamento da EPAC, nº8 – Reguengos de 
Monsaraz. Solicitando aprovação do projecto de arquitectura referente a legalização, procº 
96/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/20. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Sara Maria Ramos Sarnadinha e Outro, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº36 – 
Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº46/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Ana Cardoso de Faria e Outro, residente na Rua Bartolomeu Dias, nº76 – 4º Esq,º - Lisboa. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº36/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Francisco Miguel Pinto Jeremias, residente na Rua das Vinhas Novas, nº20 – Redondo. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº62/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Sandra Cristina Siquenique Barreto e Outro, residente na Rua do Almagre, lote nº97 – 
Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº 37/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Daniel Eduardo Sousa Matos, residente na Rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, nº22 – 
Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº39/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Ricardo Leal Fanica e Outra, residente na Rua 5 de Outubro, nº23 – Redondo. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº50/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Pedro Miguel Pita Barreira e outra, residente na Rua 1º de Maio, lote nº4, Redondo. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu procº nº48/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Isabel Ângela Barrancos Piteira Rodrigues da Hora, residente na Rua Veloso Salgado, nº9, 
Funchalinho – Trafaria. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu 
procº nº60/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 
2007/06/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Domingos Gens, residente em Santa Susana, Caixa Postal nº730. Solicitando que lhe 
seja emitida a licença de obras, referente ao seu processo nº15/07. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/04. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Joaquim Siquenique Pereira e Outro, residente na Rua de São João, nº34 – Redondo. 
Solicitando a reapreciação e aprovação das alterações ao projecto de arquitectura, licenciamento 
e a emissão de alvará de licença de obras, referentes ao seu processo nº76/04. Deferido, 
respectivamente, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/15 e a 
2007/06/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Miguel João Borrego Quaresma e Outra, residente na Rua das Castilhas, nº4 – Aldeias de 
Montoito. Solicitando que lhe seja emitida a licença de obras, referente ao seu processo nº57/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/06/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vítor Manuel da Costa Correia, residente na Rua José Mello e Castro, nº3 – 8º Esq.º - Lisboa. 
Solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº48/06, referente ao processo n.º5/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Augusto de Andrade Rodrigues, residente na Rua do Algueirão, nº280, 5º Dt.º centro – 
Vila Nova de Gaia. Solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao seu processo 
nº41/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Inácio Farias Pirraça, residente na Rua Timor Leste, Lote E10, Redondo. Solicitando 
aprovação da arquitectura e licenciamento das alterações efectuadas em obras, procº42/93. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/03. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Florinda Maria Batalha Galhofo Perdigão, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso Figueiredo 
Queiroz, Lote nº56 – Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao seu 
processo nº29/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 
2007/06/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Cidália Ramalhosa Concha Pita da Fazenda, residente na Travessa do Mercado, nº2 – 
Redondo. Solicitando a aprovação das alterações em obra ao projecto de arquitectura e 
licenciamento, referentes ao processo nº7/06. Deferido, respectivamente, por despacho do 
Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/03/05 e a 2007/03/30.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Tomaz Zorreta, residente na Rua Infante D. Henrique, nº10 – Redondo. Comunicando 
que vai efectuar obras isentas de licença, processo n.º65/07. Obteve o visto por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/06/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Margarida Pinheiro Calado Valverde, residente na Horta do Letras, Lote nº8 – Redondo. 
Solicitando a autorização para anexar elementos ao processo nº91/06. Obteve o visto por 
despacho do Senhor presidente a 2007/06/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos. Solicitando a aprovação do faseamento de obra e emissão do 
alvará de licença de obras, referente a primeira fase, processo nº127/01. Deferido, 
respectivamente, por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/23 e a 
2007/06/08. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
Sociedade Agro-Pecuária Gaivota Velha, Lda, com sede na Urbanização Quinta da 
Parreirinha, Rua D. Manuel I, 28 B – Bobadela. Solicitando a aprovação do licenciamento, 
referente as alterações em obra, processo nº80/03. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente desta Câmara Municipal a 2007/05/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
VISTORIAS 

Dionísio António Parreira Patinha, residente na Rua António Batista Rico, 8 – Redondo 
solicitando vistoria para emissão de licença de habitação, para o prédio sito na Travessa do 
Galhetos, 9 dtº– 1º andar – Redondo,procº nº 32/07. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente, emitido a 2007/05/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Sociedade Agro-Pecuária Gaivota Velha, ldª, com sede na Rua Fialho de Almeida, 12 – 
Redondo. Solicitando emissão de licença de habitação, sem realização de vistoria para o prédio 
sito na Herdade da Gaivota Velha – Redondo, procº95/06. Deferido por despacho do Senhor 
Presidente, emitido a 2007/05/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Cidália Ramalhosa Concha Pita da Fazenda, residente na Travessa do Mercado, 2 – 
Redondo. Solicitando emissão de licença de utilização, sem realização de vistoria, para o seu 
prédio sito na Zona Industrial, lote 38B – Redondo, procº20/07. Deferido por despacho do 
Senhor Presidente, emitido a 2007/06/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Perdigão Pires,  residente na rua Drº Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz , lote 36 – 
Redondo. Solicitando emissão de licença de Habitação para o seu prédio sito na Horta do Letras, 
lote 71 – Redondo, procº38/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/06/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Perdigão Pires,  residente na rua Drº Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz , lote 36 – 
Redondo. Solicitando emissão de licença de Habitação para o seu prédio sito na Horta do Letras, 
lote 70 – Redondo, procº37/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/06/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Jorge Manuel Pereira da Fonseca, residente na rua António Aleixo, 25, 3º Esqº Queluz de 
Baixo. Solicitando emissão de licença de habitação, sem realização de vistoria, para o seu prédio 
sito na Travessa da Adega – Falcoeiras, procº34/07. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2007/05/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim dos Santos Casimiro, residente na rua Professor Bento de Jesus Caraça, 13 – 
Falcoeiras. Solicitando emissão de licença de habitação, sem realização de vistoria, para o seu 
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prédio sito na rua Professor Bento de Jesus Caraça, 13 – Falcoeiras, procº29/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/06/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
José Dias da Silva Sousa, residente na Quinta dos Amigos – Vinhas. Solicitando certidão 
comprovativa de que o prédio inscrito na matriz sob o artigo 2306, foi construído antes de sete 
de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um, procº82/07. Certifique-se por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/06/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Leitões e Negrais, ldª, com sede na Avenida Barnabé  António Ferreira, 113 Almargem do 
Bispo – Sintra. Solicitando informação sobre o enquadramento em PDM do prédio sito na 
Herdade da Fonte da Cal, procº74/07. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2007/06/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Bento Perico Piteira, residente no Monte do Zambujeirinho - Redondo. Solicitando 
certidão comprovativa de que o prédio inscrito na matriz sob o artigo 2307, foi construído antes 
de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um, procº83/07. Certifique-se por despacho 
do Senhor Presidente a 2007/06/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Pedro Veríssimo Siquenique, residente nos Foros da Fonte Seca, cxp 446 – 
Redondo. Solicitando que lhe seja autorizado o destaque, no prédio sito nos Foros da Fonte 
Seca – redondo, procº38/07. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2007/05/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Luís Fernando Barahona Mira da Silva, residente na Rua 5 de Outubro, nº22, Redondo. 
Loteamento Urbano processo nº3/04. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2007/05/09.  
Venâncio Joaquim Cavaca Lino, residente na Quinta da Vidigueira – Freixo. Remodelação de 
Edifício, processo nº131/00. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2007/06/21.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 

 
EXPEDIENTE 

ALTERAÇÃO TOPONIMICA 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara atribua, à Rua 2 ao Parque das Feiras, em Redondo, 
o nome de Avenida de Gien, na sequência da Geminação entre o Redondo e a cidade Francesa 
de Gien. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
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SUBSIDIOS 
O Senhor Vereador Freixial disse que considera já ser altura da Câmara se debruçar sobre o 
regulamento das Associações Desportivas, uma vez que o existente não satisfaz as 
necessidades dos clubes, esta seria a altura própria para se elaborar o novo Regulamento já que 
estão a começar as inscrições para a próxima época. A oposição já apresentou há algum tempo, 
uma proposta e até à data ainda nada foi dito sobre a mesma, se há concordância ou não. 
 
O Senhor Presidente propôs que os Vereadores analisem a proposta apresentada para que se 
tente trazer, na próxima reunião um documento final para ser aprovado. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à Casa 
do Povo de Redondo, no valor de 2.000 €, para fazer face a despesas com o XXiV Festival de 
Folclore, assim como a atribuição de 5 lembranças, sendo uma para cada grupo de 
participantes. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à 
Associação Cultural e Desportiva das Vinhas no valor de 2.500 €, como comparticipação nas 
despesas com as festas. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de uma salva à Fénix – 
Associação de Músicos de Redondo, por ocasião do seu 7º aniversário, como reconhecimento 
pelo trabalho desenvolvido em prol da cultura do nosso concelho. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma carta do Senhor Domingos António Valente Mataloto, solicitando materiais para a 
construção de uma fossa para escoamento de uma casa de banho. Propõe o Senhor vereador 
José Portel que a Câmara atribua 6 sacas de cimento e 2 mts de areia grossa. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar proposta apresentada. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se, relativamente a este tipo de subsídios todos vêm à 
reunião. 
 
O Senhor Presidente disse que desde o ano 2000 todos os subsídios vêm à reunião. Até essa 
altura estes casos de ajuda social não eram trazidos à reunião, mas, desde o momento em que a 
Câmara teve uma inspecção, e o inspector disse que nem que fosse uma saca de cimento, tinha 
que ser dado como subsídio, todos os casos vêm à reunião. 
 
 Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e financeira propondo a atribuição 
de subsídio aos beneficiários do cartão do Idoso, conforme listagem anexa, como 
comparticipação em 25% da parte que cabe ao utente, de medicamentos comparticipados pelo 
Serviço Nacional de Saúde. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
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ALTERAÇÃO DA DATA DAS REUNIÕES 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara, nos meses de Julho e Agosto, realize apenas uma 
reunião mensal, propondo as seguintes datas: 
Mês de Julho  18/07/2007, pelas 15 H, 
Mês de Agosto   08/08/2007, pelas 15 h. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta 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. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


