
 
 

ACTA N.º 15/2006 
 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 13/09/2006 
 

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 
TERMINUS DA REUNIÃO: 20,00 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: 2.528.591,05 € 

 
Operações Não Orçamentais:    215.104,91 € 
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ABERTURA 

A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis 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 relativamente às habitações de Montoito o que é que a 
Câmara pretende fazer a quem não comprar, pergunta se vai haver actualização de rendas. 
 
O Senhor Presidente disse que as rendas irão sofrer pequenas alterações. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou onde é que os bombeiros foram abastecer os carros na 
altura do fogo da Serra D’Ossa, se abasteceram da rede pública. 
 
O Senhor Presidente informou que iam abastecer a uma pedreira em Estremoz, apenas houve 
três carros que vieram em serviço ao Redondo e abasteceram no Quartel, mas todos iam 
abastecer à pedreira em Estremoz. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual é a situação de dois miúdos do Freixo que precisam 
de transporte para a Pré-escola de Redondo. 
 
O Senhor Vereador José Portel disse que já tinha informado os pais que ainda se estava a fazer 
o levantamento dos alunos que necessitam de transporte, primeiro terão que ser vistas as 
situações prioritárias, quando houver uma resposta os pais serão contactados. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual o apoio que a Câmara deu ao espectáculo do 
Animánoite do dia 16/09/2006, uma vez que é um espectáculo realizado por um particular e tem 
o brasão da Câmara juntamente aos outros apoios. 
 
O Senhor Presidente disse que não foi dado nenhum apoio, nem foi solicitado. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que relativamente a esse espectáculo, que vai ser 
realizado no campo de futebol do Redondense, apenas houve um requerimento, por parte do 
Redondense, para o qual foi emitida a respectiva licença ao Redondense Futebol Clube. 
 
O Vereador José Lopes Verdasca disse que se a Câmara não deu qualquer apoio, então 
estamos em presença de uma situação de manifesto abuso de confiança na utilização do nome 
de uma instituição pública sem a autorização prévia desta, pelo que proponho que se apurem 
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responsabilidades e se instaure um processo de averiguações para o efeito. Além do mais, o 
facto de estarem referidas várias entidades com menção explícita de apoio em planos 
semelhantes, só pode gerar suspeições e desconfianças, aliás legítimas, relativamente aos 
critérios utilizados pela Câmara nos apoios às entidades. Acresce ainda que estamos perante 
um agente privado, com uma iniciativa de carácter comercial e fins lucrativos, a qual não se 
compagina com apoios públicos camarários definidos à margem do executivo e da sede pró pria 
de decisão. Por tudo isto, e para que se evite um clima de desconfiança entre as diversas 
instituições da comunidade, por não entenderem como pode a Câmara Municipal aparecer no 
grupo de entidades apoiantes, proponho que a Câmara inicie o respectivo processo de 
averiguações para apuramento dos factos e dos respectivos responsáveis por um tal abuso de 
confiança. 
 
O Senhor Presidente disse que vai pedir explicações ao Redondense para tentar saber o que se 
passou e poderá ser exigido um reparo público. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca propôs a criação e a atribuição, a iniciar já neste ano 
lectivo, de um subsídio mensal no valor mínimo de 60 euros, dez meses ano, aos estudantes do 
ensino superior residentes no concelho. Dadas as ainda fragilidades das declarações de 
rendimento em termos do apuramento dos rendimentos reais das famílias, propôs que o subsídio 
fosse atribuído a todos os estudantes do ensino superior que o viessem a requerer e que 
fizessem prova de matrícula/aproveitamento e residência. 
 
O Senhor Presidente disse que iriam ter que se aprovar determinadas regras, mas registou a 
sugestão. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca lamentou o facto de o Conselho Municipal de 
Educação não reunir há pelo menos um ano, quando a lei estabelece a necessidade de este 
reunir pelo menos quatro vezes por ano. Informou que, de acordo com um estudo da 
Gulbenkian, que coordena, de um conjunto de nove escolas vizinhas, pertencentes a oito 
municípios circundantes da Serra d’Ossa, Redondo ocupa com grande destaque dos restantes o 
último lugar da lista. No caso de Redondo, por cada 100 alunos que iniciam o 3º ciclo do básico 
apenas 48 o concluem com aproveitamento três anos depois, quando a média é de 64 e existem 
escolas e municípios limítrofes que realizam 92%. Perante o conjunto de desafios que o 
município tem pela frente, como sejam as elevadíssimas taxas de insucesso, as manchas de 
subescolarização e abandono ou mesmo a própria carta educativa, é no mínimo estranho que 
assuntos desta relevância passem completamente ao lado das preocupações da Câmara e não 
seja convocado o Conselho para análise da situação e promoção de um conjunto de medidas e 
intervenções de âmbito sócio -educativo tendentes à resolução dos problemas identificados. 
A não existência da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) no Município de 
Redondo foi outro dos assuntos relativamente ao qual o Sr. Vereador José Verdasca manifestou 
preocupação e apreensão. Na verdade, basta consultar o relatório da CLAS, para se ganhar 
consciência da dimensão das marcas de pobreza social existentes no município e das 
consequentes implicações da mesma na comunidade local. Muitos, são já os municípios do 
Alentejo e do País que criaram as suas CPCJ’s para intervir e resolver casos sinalizados, pelo 
que é tempo de dar corpo à proposta, que apresento pela segunda vez, de criação da respectiva 
Comissão de Protecção, sob pena de não de dispor de um instrumento precioso no auxílio à 
resolução dos muitos problemas de ordem social existentes. 
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O Senhor Presidente disse que tem conhecimento que o Conselho Municipal de Educação vai 
reunir durante o mês de Setembro, e informou que a Câmara tem muitas iniciativas nas escolas 
do Concelho há vários anos, nomeadamente as actividades que estão agora a ser impostas por 
parte do Ministério da Educação, a Câmara de Redondo já as está a levar a efeito há vários 
anos.  
 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Divertimentos Feira de S. Francisco 

 
PAGAMENTOS AUTORIZADOS 

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

 

OBRAS CONHECIMENTO 
JOÃO JOAQUIM ROSADO DO CARMO, residente nos Foros da Fontana, nº88, Freixo, 
solicitando que seja averbado para seu nome o Processo de Loteamento nº2/03. Autorizado, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/07/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FAVAUTO – SERRALHARIA E OFICINA DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, LDA, sede na 
Travessa do Galhetos, n.º17 e 19 em Redondo, solicitando a aprovação das alterações 
referentes ao seu processo nº128/02. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2006/07/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
GERTRUDES MARIA REI SARAIVA REBOLA, residente na Rua Cândido dos Reis, nº57 em 
Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença e solicitando a autorização 
para ocupação da via pública, processo nº36/06. Concordo e Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/07/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
NELSON MANUEL ALMEIDA MACIEIRA, residente nas Castilhas de Baixo, nº16 em Aldeias de 
Montoito, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença na sua habitação, processo 
nº34/06. Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO VALENTE RECTO, residente  na Rua Padre Manuel Granja, nº18, Redondo, 
comunicando que vai efectuar obras isentas de licença na sua habitação, processo nº49/06. 
Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 



  

ACTA N.º 15/2006 REUNIÃO DE 13/09/2006 

 5 

FLORIPES DE JESUS VALENTE NUNES, residente na Rua D. Maria Elisa da Silva Queimado, 
nº2, Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença na sua habitação, 
processo nº79/06. Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
HENRIQUETA DO ROSÁRIO PERDIGÃO FRANCO FARIAS, residente na Rua General 
Humberto Delgado, nº3ª, 2º Esq.º, Amadora, comunicando que vai efectuar obras isentas de 
licença, processo nº72/06. Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
SANDRA ISABEL MOURA PITA, residente no Bairro do Calvário, nº15, Redondo, comunicando 
que vai efectuar obras isentas de licença na sua habitação, processo nº1/06. Informe-se, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO MANUEL BARROS FIALHO, residente na Rua Agostinho Macedo, nº1 R/C Esq.º, 
Pragal, Almada, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº68/06. 
Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ZEFERINO ANTÓNIO ROQUE GALHOFO, residente  na Rua Eng.º Duarte Pacheco, nº13, 
Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença na sua habitação, processo 
nº67/06. Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL CAETANO BARRANCOS FÉLIX, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 
400, Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença processo nº69/06. 
Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JACINTA DOS ANJOS MARRUZ ROSADO ALVES, residente na Rua Manuel Joaquim da 
Silva, nº9, Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº62/06. 
Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL JOAQUIM COSTA, residente na Rua João de Deus, nº4, Reguengos de Monsaraz, 
comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº64/06. Concordo, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA ALICE DA SILVA BOTAS BARRADAS, residente na Travessa de Cima, nº4, Redondo, 
comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº56/06. Obteve o visto, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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JOSÉ MANUEL RAINHO PITEIRA, residente na rua dos Bombeiros Voluntários, nº48 1º, 
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº74/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FRANCISCO MIGUEL MATALOTO VALENTE, residente na Rua Sacadura Cabral, nº2476, 
Quinta do Conde, Barreiro, solicitando a aprovação e reapreciação do projecto de arquitectura, 
referente ao processo nº30/98. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ DOMINGOS FÉLIX JEREMIAS, residente na Rua Infante D. Henrique, nº1, Redondo, 
solicitando a aprovação e reapreciação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 
85/95. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO LUCAS ROSA, residente na Rua Florbela Espanca, lote D7, Redondo, solicitando a 
prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº68/05, referente ao processo n.º95/05. Deferido, 
por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS RAMALHO, residente na Rua dos Corações, nº3, Bairro da 
Malagueira, Évora, solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº58/05, referente 
ao processo n.º44/04. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/22. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ MANUEL PARREIRA ROSA E OUTRA, residente na Rua do Lagar nº12 em Redondo, 
solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº31/05, referente ao processo 
n.º162/04. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/22. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JERÓNIMO JACINTO RIBEIRO, residente no Beco da Carreira de Casas, nº10, Aldeia da Serra 
D’Ossa, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará 
de licença de obras, referente ao processo nº51/06. Deferido, respectivamente por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2006/08/25 e a 2006/08/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ ANTÓNIO GRAVE DUQUE, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E3 1º. Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de 
licença de obras, referente ao processo nº59/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2006/08/08 e respectivamente por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/28 e a 
2006/08/31. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ ANTÓNIO GRAVE DUQUE, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E3 1º. Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de 
licença de obras, referente ao processo nº60/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
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2006/08/08 e respectivamente por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/28 e a 
2006/08/31. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO, C.R.L., com sede na Estrada Nacional 254, Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de 
licença de obras, referente ao processo nº73/06. Deferido, respectivamente por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2006/09/01, 2006/09/04 e a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOAQUIM JÚLIO MESTRE COSTA, residente em Santa Susana, solicitando a aprovação do 
licenciamento e emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº32/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/08 e por despacho do Senhor Vice-Presidente a 
2006/08/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA TOMÁS, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº50, 
Redondo, solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº106/05. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSADO BIBES, residente na Rua do Almagre, Lote 87, Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº48/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/08/03. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
PORFÍRIO JOSÉ BARROS RUAS, residente no Largo Combatentes da Grande Guerra, nº12A, 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº75/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/04. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA DA CONCEIÇÃO PITA CARRIÇO GOMES, residente no Largo Novo de Redondo, nº17, 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº2/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL JOSÉ GOMES SIQUENIQUE, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 818, 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº71/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
DOMINGOS MANUEL FORTES BALAGUEIRA, Av. D. João I, nº7, C/V Dt.º, Almada, solicitando 
a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº94/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Vice-Presidente a 2006/09/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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PADARIA PASTELARIA NOVA FORMA, LDA, com sede na Estrada Nacional, nº254, Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº31/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALENBIVAL – ENGENHARIA ALENTEJO, LDA, com sede na Rua do Lagar, nº10B, Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo 
nº100/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/01 e a 
2006/09/04. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE REDONDO, com sede na Rua do Calvário, nº6, Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº104/05. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/22. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARÍLIA GOMES COELHO COUTINHO, residente na Rua Cidade do Porto, nº52, 4º Dt.º, 
Montijo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao 
processo nº32/02. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO JOSÉ CANELAS, residente na Rua do Patrocínio, nº42 R/C Dt.º, Lisboa, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº18/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/28. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ MANUEL GARCIA DA COSTA BUAL, residente no Largo Dr. Garcia da Costa, nº1, 
Reguengos de Monsaraz, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo 
nº19/06. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL ANTÓNIO PATINHA ROSADO, residente na Travessa do Galhetos, nº14A, Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente a reapreciação do processo nº83/95. 
Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO JOAQUIM MATALOTO, residente na Quinta do Emigrante, Courelas do Zambujeiro, 
Estrada de Santa Susana, Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao 
processo nº42/06. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ MANUEL FORTES, residente na Rua Sul ao Parque Infantil, nº3, Redondo, solicitando a 
aprovação do licenciamento, referente ao projecto acústico, processo nº92/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/07/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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JOÃO MANUEL GOMES ESPIGÃO, residente na Quinta Nova, Foros da Navancha, Caixa 
Postal, 520, Redondo, a aprovação do projecto de arquitectura, referente a alterações ao 
processo nº60/02. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIA / LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
FAVAUTO – SERRALHARIA E OFICINA DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, LDA, sede na 
Travessa do Galhetos, n.º17 e 19 em Redondo, solicitando a emissão de Licença de Ocupação 
sem realização de vistoria para oficina mecânica, processo nº61/05. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2006/08/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ ANTÓNIO GRAVE DUQUE, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E3 1º. Redondo, 
solicitando a emissão de Licença de utilização para habitação sem realização de vistoria, 
processo nº63/06. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ ANTÓNIO GRAVE DUQUE, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E3 1º. Redondo, 
solicitando a emissão de Licença de utilização para habitação sem realização de vistoria, 
processo nº64/06. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
BELCHIOR MANUEL PINHEIRO, residente na Rua Comendador Rui Gomes, nº33, Redondo, 
solicitando a emissão de Licença de utilização para habitação sem realização de vistoria, 
processo nº53/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/07/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO MANUEL GOMES ESPIGÃO, residente na Quinta Nova, Foros da Navancha, Caixa 
Postal, 520, Redondo, solicitando a emissão de Licença de Ocupação sem realização de vistoria 
para oficina de reparação de motociclos, processo nº59/04. Concordo, por despacho do Senhor 
Vice-Presidente a 2006/09/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
UMBELINA DE JESUS MARGALHA DUQUE PERDIGÃO, residente na Rua António Fernandes 
Piteira, nº35, Redondo, solicitando a emissão de Licença de utilização para habitação sem 
realização de vistoria, processo nº32/03. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 
2006/08/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARCO ANTÓNIO FALEIRO FERRO E OUTRA, residente no Bairro António Festas, nº97, 
Redondo, solicitando a emissão de Licença de utilização para habitação sem realização de 
vistoria, processo nº61/06. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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JOSÉ JÚLIO BORRALHEIRA LAGARTIXO, residente na Rua José Régio, Lote nº28, Foros da 
Amora, Amora, solicitando a emissão de Licença de utilização para habitação sem realização de 
vistoria, processo nº92/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL JOAQUIM DE ALMEIDA MARTELO, residente no Monte do Martelo, Estrada da 
Serra, Redondo, solicitando a realização de vistoria, para verificação das condições de prédio, 
referente ao processo nº14/06. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
JOSÉ AMBRÓSIO PIRES VERDASCA E OUTRO, residente na Rua Miguel Bombarda, nº22, 2º 
Esq.º, Amadora, solicitando vistoria para divisão em propriedade horizontal dos seus prédios 
sitos na Rua do Poço da vila nºs 5, 8 e 10, em Montoito. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/07/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALDEIA BRANCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A., com sede no 
Parque da Floresta, Vila do Bispo, Budens, solicitando a emissão de Licença de utilização 
turística para casa de hospedes, processo nº34/05, 35/05, 36/05, 37/05 e 39/05. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
REQUERIMENTOS DIVERSOS 

CASA CASAMENTO, ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA, residente na Avenida Dinis Miranda, 
Lote C4, Redondo, solicitando certidão, processo n.º55/05. Certifique-se, por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2006/08/28. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
IRENE RODRIGUES CEPA CHAMBEL, residente na Horta a Baixo, nº13, Aldeias de Montoito, 
solicitando certidão e emissão em nome de Manuel Francisco Chicau Chambel, processo 
nº95/06. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/08 e Autorizado, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/28. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ZEFERINO ANTÓNIO ROQUE GALHOFO, residente na Rua Eng.º Duarte Pacheco, nº13, 
Redondo, solicitando certidão, processo nº96/06. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA ROSA SIQUENIQUE MATALOTO FALÉ, residente no Monte do Lagar, Caixa Postal, 
nº620, Foros da Fonte Seca, solicitando parecer, processo nº83/06. Informe-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2006/07/03. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
LUÍS GONZAGA DE SOUSA MORAIS CARDOSO, residente na Avenida Infante Santo, nº363, 
5º Dt.º, Lisboa, solicitando o enquadramento em PDM do prédio rústico denominado Herdade 
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das Parreiras em Redondo, processo nº41/06. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente 
a 2006/07/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
LOGÍSTICA FLORETAL, com sede na Zona Industrial vale do Alecrim, Lote 133, Palmela, 
solicitando o enquadramento em PDM do prédio rústico denominado Herdade do Convento da 
Serra d’Ossa e da Azenha em Redondo, processo nº75/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Vice-Presidente a 2006/07/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
INFUSION – GESTÃO DE PROJECTOS ENERGÉTICOS, LDA, com sede no apartado 39 em 
EC Porto de Mós, Porto de Mós, solicitando o enquadramento em PDM, processo 
nº99/06.Informe-se e arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
SÍLVIA MARIA NUNES GRAVE, residente na Urbanização Horta do Letras, Lote 18, Redondo, 
apresentando uma reclamação, processo nº100/06. Notifique-se, por despacho do Senhor Vice-
Presidente a 2006/08/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
INÁCIO FABRÍCIO COELHO, residente na Rua de Santiago, nº8 e 10, Aldeias de Montoito, 
apresentando uma reclamação, processo nº106/06. Informe-se e arquive-se, por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2006/08/28. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FRANCISCO ANTÓNIO CORTES, residente em Santa Susana, apresentando uma reclamação, 
processo nº97/06. Obteve o Visto, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JACINTO JESUS CACARUÇO MELICIAS, residente na Rua Infante D. Henrique, nº22, 
Redondo, apresentando uma reclamação, processo nº102/06. Informe-se, por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2006/08/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO JOAQUIM GOMES, residente na Praça D. Diniz, nº15, Redondo, solicitando que lhe 
seja autorizado um destaque no prédio sito na Horta da Fonte em Redondo, processo nº91/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/03. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIO JOAQUIM SILVEIRA FORTES, residente na Praça da República, nº14, Redondo, 
solicitando que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito na Praça da Republica, nºs13A e 
14 e Rua Mouzinho de Albuquerque, nº7 em Redondo, processo nº94/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/08/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FRANCISCA ROSA GENS FANICA, residente na Quinta Salvador, Estrada de Santa Susana. 
Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de construção no prédio sito em Courelas 
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da Calva, processo nº108/06. Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 
2006/09/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
NELSON LOPES, residente na Tapada da Lagoa, Portalegre, solicitando informação sobre a 
viabilidade de construção de Loteamento Urbano, em Aldeias de Montoito, processo nº101/06. 
Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/31. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
VITOR GONÇALO BANDEIRAS MIMOSA, residente na Rua Artur Paiva, Lote 16, 1º Esq.º, 
Bairro Gouveia, Alhos Vedros, solicitando informação sobre a viabilidade de instalação de 
espaço lúdico, processo nº103/06. Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 
2006/08/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FAUSTINO MANUEL NOVELO PATEIRO, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal, 
nº525, Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de construção de Loteamento 
Urbano, nos Foros da Fonte Seca, processo nº80/06. Informe-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/07/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
VILA SOL III – EMPREENDIMENTOS TÚRISTICOS, S.A., com sede em Morgadinhos, 
Vilamoura, solicitando informação sobre a viabilidade de obras de recuperação, na Herdade da 
Palheta, processo nº97/05. Informe-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/08/24. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

EXPEDIENTE 
Oficio do Instituto do Emprego e Formação Profissional solicitando o parecer da Câmara 
relativamente ao pedido de apoio financeiro de Maria Clara Pinheiro Fernandes Bruno, para 
exercer a actividade de Comércio a Retalho de produtos Alimentares Bebidas, Tabacos, n.e., 
com sede em Aldeias de Montoito. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
 
Manuel António Candeias Quadrado solicitando autorização para hipoteca do lote nº 15 do 
Loteamento Municipal do Freixo, oferecido em garantia e o reconhecimento da subsistência da 
hipoteca mesmo em caso de reversão, para efeitos de empréstimo bancário. 
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido. 
 
João Fernando Besteiro Bilro solicitando autorização para hipoteca do lote nº H1 da Rua de 
Monsaraz, Redondo, oferecido em garantia e o reconhecimento da subsistência da hipoteca 
mesmo em caso de reversão, para efeitos de empréstimo bancário. 
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo preços das entradas nos 
espectáculos a realizar no auditório do Centro Cultural de Redondo nos meses de Setemb ro a 
Dezembro, sendo entre 5€ e 15€. 
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O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considerou que 15 € é um valor muito elevado e 
inacessível para muitas famílias. A manter-se o valor que consta da tabela apresentada e levada 
à reunião de Câmara para aprovação, o Centro Cultural de Redondo transformar-se-á num 
espaço altamente selectivo e inacessível para grande parte das famílias. A oportunidade de 
vivência e crescimento cultural que este género de espectáculos e companhias proporcionam 
será única para muitas famílias redondenses, pelo que os preços a fixar não poderão em caso 
algum tornar-se num instrumento de selectividade de públicos e perverter o ideário universal do 
Centro Cultural.  
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca propôs que os espectáculos com preços de15 € 
passassem para preços máximos de 10 €.  
 
O Senhor Presidente pôs à votação a tabela apresentada alterando os valores de 15 € para 10 €. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a seguinte tabela de preços: 
Dia 15/09/2006 Teatro        5 € 
Dia 23/09/2006 Dança / Companhia de Dança de Almada 10 € 
Dia 14/10/2006 JAZZ – Jacinta Quinteto     10 € 
Dia 10/11/2006 Teatro        5 € 
Dia 25/11/2006 Música – Grupo Faia     7 € 
Dia 07/12/2006 Fado – Duarte       5 € 
Dia 09/12/2006 Música – Arrabal Tango    10 €. 
 
 
EMPRÉSTIMO - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES 
Presentes as propostas e respectivo relatório referente ao empréstimo para o Pavilhão de 
exposições ao abrigo do apoio FEDER/PORALENTEJO, propôs o Senhor Presidente que a 
Câmara aprove o valor do empréstimo, 495.000 €, e proceda à contratação com a Caixa Geral 
de Depósitos conforme proposta apresentada para 8 anos. 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca vota a favor, uma vez que para 400.000 € daria o 
mesmo resultado, a diferença não é significativa. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a contratação proposta e submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
 
EMPRÉSTIMO CENTRO CULTURAL  
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara anule a deliberação tomada para candidatura à 
medida 8 do Eixo I do Por Alentejo para o Centro Cultural de Redondo, no valor de 1.000.000 €, 
uma vez que a data de homologação do projecto não permite a referida candidatura. Este 
assunto será também explicado na Assembleia Municipal. 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca faz uma censura uma vez que os serviços técnicos 
não deram a informação correcta, é competência da parte técnica escudar a parte politica 
relativamente a decisões desta natureza.  
O Senhor Presidente informou que o lapso foi essa alteração, da data de homologação, ter saído 
na Lei do Orçamento de Estado que é um texto enorme , inclusivamente também se falou com 
técnicos da CCDRA sobre  a candidatura do projecto e foi dito que reunia as condições, ninguém 
reparou nesse pormenor. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta anular a referida deliberação. 
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EMPRÉSTIMO CIRCULAR POENTE À VILA DE REDONDO 
Presente uma informação da Secção Financeira referente ao processo de recurso ao 
empréstimo bancário, no montante de 903.391 €, para financiamento da circular poente à Vila de 
Redondo, com base no rateio efectuado por parte da DGAL e no disposto na Lei nº 60 A/2006, 
de 30 de Junho, sendo que deverão ser consultadas pelo menos 3 instituições de crédito e o 
respectivo processo deverá ser remetido à Assembleia Municipal para autorização, nos termos 
do art.º 53 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5 A/2002, de 11 de Janeiro. 
Perante o exposto propõe o Senhor Presidente a aprovação do respectivo empréstimo. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Vereador José Lopes 
Verdasca e Vereador Freixial e os votos a favor do Vereador Recto, Vereador José Portel e 
Senhor Presidente autorizar o recurso ao empréstimo bancário como proposto. 
 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
Informou o Senhor Presidente que de acordo com o Decreto -Lei nº 287/2003, a Câmara 
Municipal tem que deliberar sobre a Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, com base no nº 1 
do artigo 112º, do citado diploma, o Senhor Presidente propõe que para os prédios urbanos 
(alínea b) a taxa seja de 0,8% e para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI (alínea c) 
a taxa seja de 0,5%.  
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca propõe uma taxa com o critério do ponto médio, 
propõe para a línea b) 0,6% e para a alínea c) 0,4%. 
O Senhor Presidente disse que era mais uma redução das receitas da Câmara, para além das 
reduções feitas pelo Governo. Ainda não se justifica a redução, justificar-se-á quando todos os 
prédios tiverem o valor actualizado. 
A proposta do Senhor Vereador José Lopes Verdasca teve os votos a favor do Vereador José 
Lopes e Vereador Freixial e os restantes votos contra. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra do Vereador José Lopes 
Verdasca e Vereador Freixial e os votos a favor do Vereador Recto, Vereador José Portel e 
Senhor Presidente aprovar a proposta do Senhor Presidente e submeter a mesma à aprovação 
da Assembleia Municipal. 
 

SUBSIDIOS 
Presente um oficio dos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de Redondo solicitando 
um subsídio no valor de 760 € para compensação de despesas de alimentação de grupos, 
conjuntos e bandas que actuaram nas Festas Populares 2006. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio solicitado. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo que seja atribuído à equipa do 
Clube de Caça e Pesca, 3 troféus e 12 medalhas para oferta aos participantes num concurso de 
pesca desportiva a levar a efeito na âmbito da iniciativa Um Dia Pela Vida da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo que sejam atribuídos 300 litros de 
gasóleo ao Núcleo Andebol de Redondo para transporte de atletas. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
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Presente uma informação do Vereador José Portel que, com base no Plano de Actividades para 
2006/2007, propõe que seja atribuído um subsídio, 1ª tranche do subsídio anual, no valor de 
3.000 € ao Núcleo Andebol de Redond o. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo que seja atribuído à Sociedade 
Filarmónica Municipal Redondense um subsídio no valor de 2.200 € como comparticipação nas 
despesas a efectuar com a realização do XIV encontro de bandas, assim como a oferta de uma 
lembrança a cada participante no encontro. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo que seja atribuído à Sociedade 
Filarmónica Municipal Redondense um subsídio no valor de 3.000 €, como comparticipação nas 
despesas a efectuar com a gravação de CD’s da banda juvenil e grupo de música de câmara. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição à Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Redondo um subsídio no valor de 1.000 € como comparticipação nas 
despesas a efectuar com o 1º festival de fanfarras, assim como a oferta de uma lembrança a 
cada fanfarra participante no evento. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição ao Grupo Coral dos 
Trabalhadores de Montoito de um subsídio no valor de 800 € como comparticipação nas 
despesas com a realização do XXV encontro de grupos corais, assim como a compra de 10 
troféus com estojo para oferecer aos grupos participantes no evento. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição ao Grupo Instrumental 
de Montoito, um subsídio no valor de 800 € para comparticipação com as despesas a efectuar 
com a realização das comemorações do 6º aniversário do grupo, assim como uma lembrança a 
cada grupo participante no evento. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio no 
valor de 5.000 € à organização do evento “VIII Challenge do Grupo Lena”, uma vez que, face ao 
número de participantes envolvidos, este evento vai contribuir para uma boa divulgação dos 
nossos produtos e da nossa região. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca lamentou que passados quase dois anos o CD do 
Grupo Coral dos Trabalhadores de Montoito continue por subsidiar. A opção por uma edição 
dupla foi uma opção negociada com a então Vereadora da Cultura e Educação, tendo ficado 
claro para ambas as partes que isso em nada prejudicaria os montantes de subsídio a atribuir, 
3000€ por cada CD. Face aos argumentos do Senhor Presidente, focalizados no montante 
atribuído pela Delegação Regional da Cultura, para justificar a atribuição de apenas metade do 
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subsídio previsto por parte da Câmara Municipal, o Senhor Vereador José Verdasca referiu que 
isso não constitui critério nem pode de forma alguma alterar os compromissos iniciais da 
Câmara. Em primeiro lugar, porque o valor disponibilizado pelo Ministério da Cultura não cobriu 
sequer metade do custo da edição dupla; em segundo lugar, porque se torna impossível para a 
Câmara apurar com exactidão aquilo que cada grupo recolhe de financiamento de outras fontes; 
em terceiro lugar, porque mesmo em situações de claro negócio comercial, envolvendo agentes 
discográficos privados com venda pública de CD’s nunca a Câmara deixou de atribuir, mesmo 
nestes casos, o subsídio de apoio de 3000€ por gravação; em quarto lugar, porque se o critério 
para a fixação do valor do subsídio por parte da Câmara entrasse em linha de conta com aquilo 
que cada grupo realiza, não eram sistemática e sucessivamente atribuídos a cada grupo, de 
diferentes partes do município e de diferente natureza os mesmos e inevitáveis 3000€. Torna-se 
pois incompreensível, para não pensar noutro tipo de razões, que a Câmara continue, passados 
que são dois anos, a não honrar os seus compromissos para com o Grupo Coral dos 
Trabalhadores de Montoito, ou antes, para com a Sociedade União Montoitense, porque 
obviamente esta não deixou de honrar os seus compromissos para com a empresa editorial. 
 
O Senhor Presidente da Câmara pediu que fosse enviada cópia da facturação e dos apoios 
relativamente aos encargos com a edição do CD duplo para que se pudesse analisar a situação 
e decidir em conformidade.  
 

DIVERTIMENTOS FEIRA DE S. FRANCISCO 
O Senhor Presidente informou o restante executivo que dentro do prazo estabelecido no edital 
para entrega das propostas apenas entrou a da D. Natália Cantanhede, as restantes entraram 
fora do prazo, propõe que não se referindo ao mesmo divertimento se aceitem as propostas 
entradas fora de prazo para que a Feira não fique sem divertimentos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aceitar as propostas entradas fora de prazo. 
De seguida entrou a D. Natália Cantanhede e o Senhor Júlio Tavares para assistir à abertura das 
propostas. 
Presentes as propostas para os divertimentos da Feira de S. Francisco, conforme edital 
aprovado em reunião de Câmara realizada em 19/07/2006. 
Natália Cristina da Silva Cantanhede apresentando proposta para o carrossel infantil “São Luís” 
no valor de 350 € e para os barcos Infantis “Lagoa Azul” no valor de 350 €. 
Júlio António Meira Tavares apresentando proposta para o Carrossel Super Lusitano no valor de 
401 €. 
Júlio António Meira Tavares apresentando proposta para a Pista de Automóveis de Adultos no 
valor de 3.000 €. 
Júlio António Meira Tavares apresentando proposta para o Kanguru no valor de 301 €. 
Júlio António Meira Tavares apresentando proposta para a Pista de Automóveis Infantis no valor 
de 301 €. 
De seguida saíram os interessados. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta adjudicar todas as propostas, uma vez que 
não há duplicação dos divertimentos e aceitar o valor da pista de automóveis pelo valor 
apresentado, mesmo sendo inferior ao constante do Edital por não ter havido mais concorrentes. 
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VENDA DE HABITAÇÕES DO BAIRRO DO CALVÁRIO E 
Bº S. SEBASTIÃO (MONTOITO) 

O Senhor Presidente informou que a Câmara tomou, na última reunião, uma deliberação 
relativamente à venda das habitações do Bairro do Calvário e Bairro de Montoito, o Senhor 
Vereador José Lopes Verdasca pediu o reagendamento deste ponto por considerar que há, por 
parte de alguns moradores apreensão quer relativamente ao valor fixado quer relativamente às 
condições a observar no processo de aquisição, pelo que o Senhor Presidente lhe passa a 
palavra. 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera os valores fixados para a venda das 
habitações, demasiadamente elevados, até porque tem conhecimentos, que outras Câmaras têm 
negociado com os moradores os valores das casas e têm vendido por valores mais simbólicos. 
Também houve situações em que os inquilinos foram pagando a renda e o valor pago era 
amortizado ao valor da venda. A própria Câmara em 1991/1992 escreveu aos moradores a 
disponibilizar a possibilidade de vender nos mesmos termos que agora, mas por 2.500 contos. 
Para além disso há uma situação em que pelo menos um dos moradores que terá adquirido uma 
das casas com um contrato de promessa de compra e venda da habitação pelo valor de 4.000 
contos, procurou saber os motivos dessa venda e concluiu que o morador morava numa casa 
em muito piores condições do que aquela que adquiriu, pelo que não houve um fenómeno de 
compensação por ficar pior. Os moradores do Bairro do Calvário e Bairro de S. Sebastião têm 
feito obras de beneficiação das casas, têm investido nas casas e juntando isto ao valor que 
pagam de rendas, considera que, no máximo, as casa valeriam 4.000 contos, por isso propõe 
que a Câmara reconsidere o valor das casas e baixar os valores entre 3.000 e 4.000 contos, 
analisar se seria possível amortizar o valor das rendas que já pagaram. Há que ter em conta o 
termo de referência do morador que adquiriu por 4.000 contos e que nunca investiu na casa. 
 
O Senhor Presidente informou que o caso do morador que adquiriu a casa pelos 4.000 contos 
em 2001, deveu-se ao facto da Câmara precisar do espaço que a família ocupava na antiga 
cadeia de Montoito e se ter verificado que nem a pessoa nem a Câmara conseguiu arranjar outra 
alternativa, foi por interesse da Câmara. 
 A Câmara deve ter também em conta que vendeu, há dois meses, uma das casas de Montoito 
por 42.500 €. Em relação às rendas nunca foram actualizadas e os benefícios feitos nas casas, a 
maior parte, foi feito com materiais que os moradores pediam à Câmara e era cedido, a renda 
paga num ano, por vezes não pagava o material oferecido. No Bairro do Calvário foram vendidas 
recentemente duas casas, uma pelo valor de 45.141,25 € e outra pelo valor de 52.000 €. 
O Senhor Presidente disse que não se consegue comprar, em Montoito, uma casa com 
condições de habitabilidade, pelo valor que a Câmara está a pedir. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca com base em tudo o que já foi dito, propõe para o 
Bairro de Montoito o valor de 19.800 € e para o Bairro do Calvário 26.400 €. 
Esta proposta teve o voto a favor do Vereador José Lopes Verdasca, a abstenção do Vereador 
Freixial e os votos contra do Vereador Recto, Vereador José Portel e Senhor Presidente. 
 
O Senhor Presidente pôs à votação a deliberação já tomada pela Câmara na última reunião. 
Foi aprovada por maioria e em minuta com o voto contra do Vereador José Lopes Verdasca, a 
abstenção do Vereador Freixial e os votos a favor do Vereador Recto, Vereador José Portel e 
Senhor Presidente. 
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O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que votou contra a proposta apresentada pelo 
Senhor Presidente Câmara, e que fixou os preços das habitações do Bairro do Calvário para 
venda aos moradores em 40000€ e do Bairro de S. Sebastião em 30000€, tendo em conta o 
seguinte: 
1- As habitações em causa foram construídas com um ideário social e com financiamento do 
então Fundo de Fomento de Habitação. No caso concreto do Bairro de S. Sebastião, os terrenos 
eram pertença da Junta de Freguesia, foram por esta cedidos para o fim de habitação social e a 
Câmara participou directamente apenas na construção dos muros exteriores, tendo os custos de 
construção das casas sido suportados pelo Fundo de Fomento de Habitação; 
2- Em casos semelhantes, noutros municípios, as casas foram adquiridas pelos moradores por 
valores simbólicos, valores estes muito inferiores ao valor agora fixado pela Câmara Municipal 
de Redondo; 
3- Como se isto não bastasse, foi celebrado por iniciativa da Câmara um contrato de promessa 
de compra e venda entre a Câmara e um munícipe, em Junho de 2001, que fixou nesta data o 
valor de venda/compra em 4000 contos; 
4- Ao longo de cerca de 25 anos, os moradores pagaram a renda fixada e procederam a 
diversos trabalhos de conservação, reparação e ampliação, ao nível de pavimentos, caixilharias, 
portas, janelas, portões, casas de banho, loiças, telhados, pinturas, tendo a Câmara auxiliado 
apenas com alguns materiais e somente no caso de alguns moradores. 
 
Assim sendo: 
1- Face ao ideário social que presidiu à construção e distribuição das habitações; 
2- Ao custo zero que a Câmara suportou com a construção das mesmas; 
3- Aos valores de renda e custos de conservação e manutenção das casas por parte dos 
moradores durante mais de duas décadas; 
4- Ao facto de em caso algum poder ser tomado como referência a venda comercial em carta 
fechada, mas antes e pelo próprio ideário social que enquadrou a construção das mesmas só 
poder servir de termo de referência aquele que a própria Câmara fixou há cinco anos atrás, por 
razões de ordem social, quando estabeleceu o preço de 4000 contos para um munícipe que não 
pagou qualquer renda nem realizou qualquer esforço ou encargo com a conservação das 
mesmas; 
5- Só posso aceitar que os preços das habitações para venda aos seus moradores sejam fixados 
num valor máximo de 26400€ para o bairro do Calvário e de 19800€ para o bairro de S. 
Sebastião e com procedimentos de pagamento negociáveis entre as partes e iguais, se for esse 
o entendimento das partes, aos do contrato celebrado em 2001 entre a CMR e o munícipe 
comprador. 
 
O Senhor Presidente informou não ser verdade que as habitações foram construídas sem custos 
para a Câmara, pois esta pagou os empréstimos contraídos junto do Fundo de Fomento de 
Habitação. 
Quanto a outros municípios e face ao exemplo dado pelo Senhor Veread or José Lopes Verdasca 
(de 1997), lembrou o que se passa actualmente com a venda de casas “semelhantes” pela 
Câmara Municipal de Évora, embora considere que cada Câmara Municipal deve decidir por si. 
Reafirmou que as obras de conservação feitas ao longo dos anos foram na sua maioria 
suportadas com materiais fornecidos pela Câmara e algumas delas executadas pelos próprios 
trabalhadores da mesma. Mais reafirmou que por a Câmara considerar o carácter social das 
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casas, nunca procedeu ao aumento das rendas e que o preço fixado é um preço socialmente 
justo. 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou 

encerrada a ordem de trabalhos, eram 20,00 horas, pelo que de tudo, para se constatar se 
lavrou a presente acta que vai ser assinada. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


