
 
 

ACTA N.º 16/2006 
 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 27/09/2006 
 

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 
TERMINUS DA REUNIÃO: 17,30 horas 

 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:    
 

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: Sr. Alfredo Falamino Barroso  
     
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais: 2.534.985,97 € 

 
Operações Não Orçamentais:    211.247,21 € 
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ABERTURA 

A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos vinte e sete 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 António José Rega Matos Recto 
na qualidade de Vice-Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores José Lopes Cortes 
Verdasca, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o 
Senhor Presidente Alfredo Falamino Barroso. 

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 a razão de terem sido fechadas as casas de banho / 
balneários públicos de Santa Susana. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que os balneários públicos pertencem à Junta de Freguesia 
de Redondo, foram construídos na década de 1980, quando ainda poucas pessoas tinham água 
canalizada e casa de banho, para que todos pudessem tomar banho, agora já não se verifica 
essa necessidade, uma vez que  praticamente toda a gente tem água canalizada e casa de 
banho, além disso, também existem os balneários junto ao campo de jogos, que podem ser 
utilizados pelo público, basta pedirem a chave na Sociedade Recreativa e têm acesso a 
balneários ainda com melhores condições. 
 
O Senhor Vereador José Portel disse que se verificava muito vandalismo, uma vez que os 
balneários estavam abertos 24h/dia e não tinham guarda, ultimamente chegavam a ter que se 
trocar torneiras, lavatórios, etc, duas vezes no mês, não se justificava pela pouca utilização que 
tinham, além de que há a hipótese de serem usados os novos balneários com muito melhores 
condições, basta que peçam a chave. Mais informou que foram distribuídos avisos pela 
população de que iria haver esta alteração. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou o que se passa com as obras no Freixo, se estão 
paradas. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que as obras estiveram paradas na altura de férias, mas que já 
estão a ser retomadas, vão se proceder ao alargamento da rua como estava previsto e as obras 
vão ter andamento. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se na Câmara existe uma comissão toponímica. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que , de momento, não existe, já existiu uma em tempos, quando 
houve necessidade de atribuir os nomes às ruas da Tapada Municipal, mas também é da opinião 
que deva existir essa comissão. 
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O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara tem algum viveiro, onde é que se vão buscar 
as flores. 
 
Disse o Senhor Vice-Presidente que a Câmara já teve um viveiro junto a Santo António, de 
momento não tem, mas está prevista a criação de um pequeno viveiro por detrás do Poço Velho 
onde estava a ETAR, apenas com pequenas plantas essenciais, porque não se justifica a 
despesa com grandes viveiros. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca salientou novamente a sua preocupação com o 
Conselho Municipal de Educação, que não verifica o seu funcionamento. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que tem conhecimento que o Conselho Municipal de Educação 
vai reunir, mas o Vereador José Portel pode explicar melhor o assunto. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que relativamente ao Conselho Municipal de Educação 
está a aguardar resposta que algumas instituições indiquem os seus representantes, gostaria 
que reunissem todos os elementos, mas, se não derem resposta reúnem os que estão, uma vez 
que já há número suficiente. Durante a 1ª quinzena do mês de Outubro deve haver reunião, para 
resolver as várias questões que há necessidade.  
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que a Câmara devia, à semelhança de 
outras Autarquias do Alentejo, reembolsar os pais do valor dos livros do 1º ciclo. Nada 
interferindo com os subsídios a atribuir. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que a Câmara descentralizou para as Juntas de Freguesia, a 
questão dos subsídios escolares, é atribuído por escalões pelas Juntas de Freguesia. A proposta 
de suportar os livros é uma questão a ponderar. 
 
O Senhor Vereador José Portel relativamente ao pagamento dos livros do 1º ciclo aos 
encarregados de educação, concorda que se pondere essa situação, mas terá que haver um 
entendimento com as Juntas de Freguesia, para deixar de haver os subsídios. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que a Câmara devia, em articulação com o 
Agrupamento de Escolas, oferecer um lanche aos alunos que ficam na escola até às 17h30 com 
as actividades de enriquecimento curricular. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que essa questão já tinha sido falada entre o executivo, 
depois de se ter o levantamento do número de crianças que vão ficar nas actividades 
extracurriculares, está falado assegurar-se o lanche a essas crianças, independentemente de ser 
articulado com o Agrupamento ou não. Informou que as crianças do Jardim-de-infância estão 
todas a almoçar gratuitamente. 
 
O Senhor Vereador José Portel disse que esta situação já tinha sido falada e tinha ficado 
acordado que , após ter o número exacto de crianças que vão ficar nas actividades, a Câmara lhe 
forneça o lanche. 
 



  

ACTA N.º 16/2006 REUNIÃO DE 27/09/2006 

 4 

O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que a Câmara devia ponderar a hipótese de 
adquirir uma nova carrinha para conseguir dar uma resposta mais atempada ao transporte 
escolar. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que, por enquanto não se vê necessidade de adquirir nova 
viatura, acontece que a Câmara está a transportar crianças do 1º até ao 3º Ciclo. E a questão de 
ir duas vezes ao mesmo sítio é para evitar que as crianças do 1º ciclo, que entram mais tarde, 
deslocarem-se uma hora mais cedo com os alunos do 2º e 3º ciclo, o Vereador José Portel tem 
estado em contacto com os pais para fazer os acertos de horários, de modo a não serem 
prejudicados. A Câmara está a transportar crianças que estão a menos de 3 km da escola, por 
isso, a Câmara não tinha a obrigação de os transportar, mas transporta-os. Se se chegar à 
conclusão que há necessidade de adquirir outra viatura, com certeza que a Câmara a adquire. 
 
O Senhor Vereador José Portel confirmou que, tem reunido com os encarregados de educação e 
professores dos diversos níveis de ensino, até à data a Câmara tem transportado todas as 
crianças, quer seja de lei transportar ou não, há acertos que se precisam de fazer, há crianças 
que saem de casa às 6h45m, está a haver reunião com os encarregados de educação das 
crianças mais velhas, do 2º e 3º ciclo, em que o transporte público passa ao pé dos montes para 
que eles utilizem esses transportes, os encargos são suportados pela Câmara. Haverá 
eventualmente crianças que poderão chegar a casa perto das 21h, porque são cerca de 500 km 
por dia, a maior parte por caminhos velhos. A Escola Primária está a abrir às 7h15m, porque 
pode haver necessidade de deixar crianças mais cedo. O exemplo das Vinhas, vêm crianças 
desde a Primária até ao 12º ano, têm que ser transportadas em diferentes horários. São muitas 
crianças para transportar, e se houver possibilidade das crianças que podem utilizar o transporte 
público, que passa ao pé de casa, facilitava os serviços e as crianças chegavam a casa mais 
cedo. 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Empréstimo Bancário 

 

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

 

OBRAS CONHECIMENTO 
FRANCISCO MANUEL ANDRE ZO BOLETO, residente no Loteamento dos Foros da Fonte 
Seca, Lote 3, Caixa Postal 452, Redondo, solicitando a aprovação das alterações em obra 
referentes ao seu processo nº171/04. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2006/09/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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PORFÍRIO JOSÉ BARROS RUAS, residente no Largo Combatentes da Grande Guerra, nº12A, 
Redondo, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º75/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/09/12. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO FERNANDO BESTEIRO BILRO, residente na Rua de Monsaraz, Lote H1, Redondo, 
solicitando a aprovação da reapreciação, do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão 
do alvará de licença de obras, referente ao processo nº123/99. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2006/08/14 e por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIA / LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
ALDEIA BRANCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A., com sede na 
Urbanização Bela Vista, Lote nº1, Loja nº3, Lagos, solicitando a emissão de Licença de utilização 
para habitação sem realização de vistoria, processo nº51/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/09/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALDEIA BRANCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A., com sede na 
Urbanização Bela Vista, Lote nº1, Loja nº3, Lagos, solicitando a emissão de Licença de utilização 
para habitação sem realização de vistoria, processo nº50/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/09/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALDEIA BRANCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A., com sede na 
Urbanização Bela Vista, Lote nº1, Loja nº3, Lagos, solicitando a emissão de Licença de utilização 
para habitação sem realização de vistoria, processo nº47/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/09/12. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALDEIA BRANCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A., com sede na 
Urbanização Bela Vista, Lote nº1, Loja nº3, Lagos, Budens, solicitando a emissão de Licença de 
utilização para habitação sem realização de vistoria, processo nº48/06. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2006/09/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALDEIA BRANCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A., com sede na 
Urbanização Bela Vista, Lote nº1, Loja nº3, Lagos, solicitando a emissão de Licença de utilização 
para habitação sem realização de vistoria, processo nº49/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/09/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FRANCISCO MANUEL ANDREZO BOLETO, residente no Loteamento dos Foros da Fonte 
Seca, Lote 3, Caixa Postal 452, Redondo, solicitando a emissão de Licença de utilização para 
habitação sem realização de vistoria, processo nº81/05. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2006/09/15. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
DEODATO ANTÓNIO ALABAÇA, residente na Rua 5 de Outubro, nº19, Redondo, solicitando a 
realização de vistoria, para concessão de Licença de Utilização, processo nº68/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/09/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
MARIA CHARRO FRANCO E OUTROS, residente na Rua de Fora, nº8 em Aldeias de Montoito, 
solicitando que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito na Rua de Fora em Aldeias de 
Montoito, processo nº53/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/08/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALFREDO SIQUENIQUE NEVES, residente na Praça D. Diniz, nº8, Redondo, solicitando que 
seja verificado as condições do prédio, referente ao processo nº59/05. Arquive-se, por despacho 
do Senhor Vice-Presidente a 2006/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

EXPEDIENTE 
HERDADE DA PALHETA 
Presentes os termos de referência para elaboração do Plano de Pormenor da Herdade da 
Palheta. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar os termos de referência acima 
referidos. 
 
HERDADE DA CASA ALTA 
Presentes os termos de referência para elaboração do Plano de Pormenor da Herdade da Casa 
Alta. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar os termos de referência acima 
referidos. 
 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
Informou o Senhor Vice-Presidente que, considerando os compromissos assumidos pela 
Câmara Municipal de Redondo, relativamente aos valores das taxas do IMI conjugadas com os 
valores das receitas e após análise destas, propõe-se a alteração da deliberação de 13/09/2006, 
no que se refere à alínea c) para 0,4% de modo a diminuir a carga sobre os imóveis 
actualizados. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada e submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
Oficio da Administração Regional de Saúde de Évora enviando o calendário das farmácias de 
serviço para o ano de 2007. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
 
Oficio da Associação de Municípios do Distrito de Évora solicitando que a Câmara indique a 
ordem de preferência das modalidades pretendidas para a 25ª volta ao Alentejo em Bicicleta. 
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a seguinte ordem de preferência: 
1. Final de Etapa 
2. Partida de Etapa 
3. Passagem. 

 
SUBSIDIOS 

Presente uma carta de Margarida Isabel Cachopo Veigas, informando que conseguiu entrar na 
Universidade de Évora no curso de licenciatura de psicologia para o ano lectivo 2006/2007, no 
entanto, é portadora de paralisia cerebral que lhe afecta principalmente a parte físico-motora, 
motivo pelo qual não lhe é possível deslocar-se em transportes públicos e, estando dependente 
de terceiros, também não lhe é aconselhável ficar hospedada em Évora. Perante do exposto, 
vem junto desta Câmara Municipal solicitar ajuda na resolução do problema através da cedência 
de transporte. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ceder o transporte solicitado. 
 
Presente uma carta da D. Mariana Balbina Rita Garcia solicitando material para construção de 
um muro. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 100 tijolos de 15, 60 tijolos de 7 e 5 
sacas de cimento. 
 
Presente uma carta de Regino Moura Pita solicitando que a Câmara lhe pinte a casa. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à pintura da casa. 
 
Presente uma carta de Josefina Maria Pepolino Curado Roques solicitando material para arranjo 
da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 6 sacas de cimento, 2 sacas de cal, 
200 tijolos de 15, 2 m de areia e 2 m de areia branca. 
 
Presente uma informação do Secretário do Vereador do Desporto, propondo a atribuição de 600 
litros de gasóleo ao Aldeense Futebol Clube. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Secretário do Vereador do Desporto, propondo a atribuição da 2ª 
tranche do subsídio anual ao Aldeense Futebol Clube, no valor de 800 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio no 
valor de 300 €, à Sociedade União Montoitense, para o Grupo “Sons do Sul” que actuou no 
“Redondo em Festa”. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Propôs o Senhor Vice-Presidente que, face à excepção da situação, seja atribuído um subsídio à 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Redondo para pagamento de despesas relacionadas 
com o fogo da Serra D’Ossa, no valor de 30.000 €. O presente subsídio deverá ser devolvido à 
Câmara Municipal se, e quando, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Redondo receber 
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das entidades competentes as verbas correspondentes às despesas efectuadas, ficando a 
ABVR com a obrigação de informar o Município. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que esta proposta pode conduzir a que a 
associação venha a vir fazer a representação mais tarde de que está em dificuldade. Considera 
que a Câmara deveria atribuir-lhe um subsídio excepcional face a situação que se viveu.  
 
O Senhor Vice-Presidente disse que os Bombeiros vão receber estas verbas das respectivas 
entidades públicas, da Protecção Civil, etc. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que vota a favor deste subsídio, sendo um 
subsídio extraordinário por o ano em causa ser de excepção. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 
Vice-Presidente. 
 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 
EMPRÉSTIMO – CIRCULAR POENTE À VILA DE REDONDO 
Presentes as propostas e respectivo relatório referente ao empréstimo para a Circular Poente à 
Vila de Redondo, propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara aprove a contratação com o 
BES Banco Espírito Santo, conforme proposta apresentada, por ser a mais vantajosa. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a contratação proposta e submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
 

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

encerrada a ordem de trabalhos, eram 17,30 horas, pelo que de tudo, para se constatar se 
lavrou a presente acta que vai ser assinada. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


