
ACTA N.º 17/2007

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 24/10/2007

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas
TERMINUS DA REUNIÃO: 17,30 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:  3.584.565,94 €

Operações Não Orçamentais:    246.160,82 €
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ABERTURA
A presente acta foi aprovada por unanimidade.
Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro 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  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 como decorreu o concurso para a venda da sucata, se foi 
afixado edital ou foi por convites.

O Senhor Presidente informou que foi enviado o anúncio para a Valorcar, que é entidade gestora 
do Sistema Integrado de Gestão dos Veículos em Fim de Vida, esta empresa encarrega-se de 
reencaminhar o anúncio para todas as empresas licenciadas para o efeito, as quais enviam a sua 
melhor proposta para a Câmara.

ORDEM DE TRABALHOS
1. Decisões do Sr. Presidente
2. Expediente
3. Subsídios

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

OBRAS CONHECIMENTO
Jorge Manuel Farias Novelo, residente na Rua do Almagre, Fracção H, Redondo. Solicitando a 
aprovação  do  projecto  de  arquitectura,  referente  ao  seu  processo  nº61/07.  Deferido,  por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/10/01.
A Câmara tomou conhecimento.

José Domingos Ramalho Fanica, residente no Monte do Pocinho, Estrada de Évora, Redondo. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao seu processo nº95/07. Deferido, 
condicionado, por despacho do Senhor Presidente a 2007/10/09.
A Câmara tomou conhecimento.

Maria Clara Melicias Pinheiro Merkens,  residente na Herdade da Amoreira,  Apartado nº61, 
Redondo.  Solicitando  a  aprovação  do  projecto  de  arquitectura,  referente  ao  seu  processo 
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nº28/07.  Deferido  de  acordo  com o  parecer  técnico,  por  despacho  do  Senhor  Presidente  a 
2007/10/09.
A Câmara tomou conhecimento.

Carlos Manuel Curado Falé e Milene da Conceição Nunes da Silva, residente na Rua Manuel 
Cardoso  Figueiredo  Queiroz,  Lote  nº55,  Redondo.  Solicitando  a  aprovação  do  projecto  de 
arquitectura, referente ao seu processo nº108/07. Deferido de acordo com o parecer técnico, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/10/11.
A Câmara tomou conhecimento.

Helena Margarida Fortes Mariano, residente na Rua Manuel da Fonseca, Lote L5 em Redondo. 
Solicitando  a  aprovação  do  projecto  de  arquitectura,  referente  ao  seu  processo  nº114/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/10/11.
A Câmara tomou conhecimento.

José  Domingos  Mataloto  Gegaloto  e  Sandra  Cristina  Perdigão  Pereira,  residentes  na 
Avenida Domingos Rosado, Lote 19, 1º Dtº, Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de 
arquitectura, referente ao seu processo nº112/07. Deferido de acordo com o parecer técnico, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/10/11.
A Câmara tomou conhecimento.

Maurício  Joaquim Inverno Raposinho,  residente  na  Rua  do  Matadouro,  nº3  em Redondo. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao seu processo 
nº85/07. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2007/10/11. 
A Câmara tomou conhecimento.

Junta de Freguesia de Redondo,  com sede na Rua do Calvário, nº6, Redondo. Solicitando a 
aprovação das alterações efectuadas em obra referentes ao projecto de arquitectura, processo 
nº104/05. Deferido, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/06/20.
A Câmara tomou conhecimento.

Pedro Vicente Siquenique Mataloto e Sara da Conceição Piteira Falé,  residentes nos Foros 
da  Fonte  Seca,  Caixa  Postal  nº435,  Redondo.  Solicitando  a  aprovação  do  licenciamento  e 
emissão  do  alvará  de  licença  de  obras,  referente  ao  seu  processo  nº73/07.  Deferido,  por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/10/01.
A Câmara tomou conhecimento.

Fernando Manuel Recto Siquenique Rosado,  residente nos Foros da Fonte Seca, Redondo. 
Solicitando  a  emissão  do  alvará  de  licença  de  obras,  referente  ao  seu  processo  nº  42/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/09/13.
A Câmara tomou conhecimento.

Fernando António Pita da Fazenda,  residente na Rua Infante D. Henrique,  nº50,  1º  andar, 
Redondo. Comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº110/07. Obteve o 
visto, por despacho do Senhor Presidente a 2007/10/01.
A Câmara tomou conhecimento.
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Joana de Almeida Jeremias,  residente na Rua Dr.º António José de Almeida, nº5, Redondo. 
Comunicando que vai efectuar obras isentas de licença e solicitando autorização para ocupação 
da via pública, processo nº113/07. Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2007/10/01.
A Câmara tomou conhecimento.

Joaquim  Francisco  Sapata  da  Silva,  residente  nas  Vinhas,  Caixa  Postal  nº36,  Redondo. 
Comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº107/07. Obteve o visto, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/09/21.
A Câmara tomou conhecimento.

Domingos Luís Rebocho Siquenique,  residente na Rua Direita, nº25, Redondo. Solicitando a 
reapreciação do processo, aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do 
Alvará de licença de obras, referente ao seu processo nº19/00. Deferido, respectivamente por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/09/26 e a 2007/10/01. 
A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIAS / LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO
Maria Graciete Figueira Mestre, residente nas Vinhas, Caixa Postal, nº33, Redondo. Solicitando 
vistoria para concessão de licença de habitação, processo 69/07. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2007/10/11.
A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS
“O Barro”  –  Restaurante,  Lda, com sede  na  Rua  D.  Arnilda  e  Eliezer  Kamenezky,  nº44, 
Redondo. Solicitando o averbamento do titular da licença e explorador para seu nome no Alvará 
de  Licença  de Utilização  para  Serviços  de Restauração  e  Bebidas  nº77/00  e  a  emissão  de 
horário de funcionamento, processo nº48/00. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 
2007/10/13.
A Câmara tomou conhecimento.

Francisco Mendes Casinha,  residente em Santa Susana, Caixa Postal  nº947.  Solicitando o 
Licenciamento  de  Fornos  de  Carvão,  processo  nº133/07.  Obteve  o  Visto,  por  despacho  do 
Senhor Presidente a 2007/10/01.
A Câmara tomou conhecimento.

Heliodoro Joaquim Calado,  residente  na Rua Dr.  António  José de Almeida,  nº9,  Redondo. 
Solicitando  o  Licenciamento  de  Fornos  de  Carvão,  processo  nº121/06.  Obteve  o  Visto,  por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/10/02.
A Câmara tomou conhecimento.

Maria Filomena Dias de Almeida Fernandes, residente no Largo Prof. Pulido valente, nº10, 5º 
E, Linda-a-velha. Solicitando o Licenciamento de Fornos de Carvão, processo nº129/07. Obteve 
o Visto, por despacho do Senhor Presidente a 2007/10/02.
A Câmara tomou conhecimento.
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José  Manuel  Miranda  Piteira,  residente  no  Chaparral,  Foros  da  Fonte  Seca,  Redondo. 
Solicitando  o  Licenciamento  de  Fornos  de  Carvão,  processo  nº118/07.  Obteve  o  Visto,  por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/10/02.
A Câmara tomou conhecimento.

Jorge  Manuel  Raimundo  Olímpio,  residente  na  Rua  da  Venezuela,  nº41,  7º  Dt.º,  Lisboa. 
Solicitando autorização provisória para colocação de pedra na sepultura nº93, quarteirão nº13 no 
Cemitério Municipal, processo nº131/07. Obteve o Visto, por despacho do Senhor Presidente a 
2007/10/01.
A Câmara tomou conhecimento.

Tobias Manuel Gancho,  residente na Rua Francisco de Holanda, nº57, 1º, Évora. Solicitando 
informação sobre a viabilidade de construção,  processo  nº3/07.  Informe-se por  despacho do 
Senhor Presidente a 2007/10/02.
A Câmara tomou conhecimento.

Orlando José Ambrósio Safara,  residente na Rua do Rossio, nº45 em Montoito. Solicitando o 
averbamento  no  Alvará  de  Licença  de  Utilização  nº78/01  e  a  emissão  de  horário  de 
funcionamento,  processo  nº82/01.  Concordo,  proceder  de  acordo  com  a  informação,  por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/10/02.
A Câmara tomou conhecimento.

EXPEDIENTE
Fernando Martins de Almeida,  advogado, com escritório na Rua Mouzinho de Albuquerque, 
Redondo, solicitando que a Câmara se pronuncie, sobre o direito de preferência, relativamente 
ao seu prédio denominado Herdade do Monte Novo, procº138/07. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta prescindir do direito de preferência.

Oficio da  ARS Alentejo, solicitando o parecer da Câmara relativamente à escala de turnos de 
serviço das farmácias para o ano de 2008.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.

Presente  uma  carta  da  Casa  de  Cultura  de  Corval,  solicitando  o  parecer  da  Câmara 
relativamente à realização do passeio “Rota dos Castelos”.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável.

SUBSIDIOS
Presente  uma carta  de  Mariana  Olivia  Pardelha  Leal  Cachola,  residente  em Santa  Susana, 
solicitando duas sacas de cimento.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material solicitado.

Presente uma carta do Redondense Futebol Clube solicitando autorização para a reparação das 
duas viaturas, Volkswagen e Ford, pelos mecânicos da Câmara.
A  Câmara  deliberou  por  unanimidade  e  em  minuta  conceder  a  mão-de-obra  da  referida 
reparação.
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Presente  uma informação do Vereador  José  Portel  propondo  a  atribuição  de  um subsídio  à 
Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, no valor de 5.000 € como 2ª tranche do subsídio 
anual.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.

Presente  uma informação do Vereador  José  Portel  propondo  a  atribuição  de  um subsídio  à 
Sociedade União Montoitense – Banda Filarmónica, no valor de 5.000 €, como 2ª tranche do 
subsídio anual.
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.

Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio no valor 
de 125,00 € ao Redondense Futebol Clube, como comparticipação (50%) nas despesas com o 
pagamento de curso de treinadores de futebol.

O Senhor Vereador Freixial perguntou se este tipo de subsídio já alguma vez tinha sido pedido e 
se foi atribuído, uma vez que tem conhecimento que já tinha sido negado a alguns clubes.

O  Senhor  Presidente  disse  que  o  Senhor  Vereador  Freixial  se  devia  referir  a  um  pedido 
efectuado pelo NAR, posteriormente a ter realizado a despesa. A Câmara sempre teve como 
critério que todas as situações devem ser faladas antecipadamente e não apresentadas como 
facto  consumado,  considera  que  a  Câmara  deve  ter  conhecimento  dos  factos  antes  do 
acontecimento e foi o que aconteceu por isso não foi atribuído.
O Senhor Presidente disse que se o NAR existe e se tem mantido há tantos anos, isto deve-se 
ao facto de a Câmara ter autorizado que o técnico da Câmara tivesse horário flexível durante 
muito tempo, para que tivesse oportunidade de levar o projecto do Andebol para a frente, apesar 
das  bastantes  críticas  por  parte  de  outros  funcionários,  o  Senhor  presidente  autorizou  essa 
situação e sente-se bastante orgulhoso porque sente que contribuiu para o clube se manter em 
funcionamento desde há tantos anos e espera que se mantenha. 

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto.

INCENTIVO AOS CLUBES DESPORTIVOS
Presente o programa de incentivo aos clubes desportivos, conforme fotocópia anexa.

O Senhor  Vereador  Freixial  disse que há  já  6  meses  que  tinha  apresentado  uma proposta, 
considera que a que está a ser apresentada não incentiva os jovens.
No I capítulo não concorda que não haja diferença entre uma equipa regional  e uma equipa 
nacional, mais uma vez vai ser o NAR prejudicado, uma vez que compete ao nível nacional. 
Considera que as modalidades juniores devem ser valorizadas.

O Senhor Vereador José Lopes Verdasca concorda com o Vereador Freixial, considera que a 
Câmara  devia  evidenciar  uma  diferença  ao  nível  da  selecção,  apesar  de  haver  transportes 
assegurados,  a  Câmara  deve  assegurar  mais  logísticas,  acha  imprescindível  que  haja 
diferenciação entre os níveis Nacionais / Distritais e também que seja previsto um incentivo ao 
sucesso escolar, atribuir um certo valor por cada aluno com aproveitamento escolar que integre 
as equipas, é uma maneira de responsabilização socioeducativa das associações. 
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O Senhor Presidente disse que não havendo diferença a nível de selecção distrital / nacional, há 
distinção através do número de jogos, está previsto para as camadas jovens até 10 ou mais 
jogos  e  para  as  camadas  seniores  até  20  ou  mais  jogos,  existe  também uma salvaguarda 
relativamente às inscrições, solicitando ao clube a apresentação de comprovativo da inscrição 
nas modalidades respectivas. Em relação ao sucesso escolar o Senhor Presidente gostava de 
ouvir esse discurso da parte do Ministério da Educação, uma vez que, se neste momento existe 
desporto escolar e funciona, isso deve-se às Autarquias que asseguram os transportes e toda a 
logística necessária ao funcionamento do mesmo.
O Senhor Presidente não concorda que os elementos das equipas paguem taxas de inscrição, 
mas elas existem e por isso também estão previstas nos incentivos, se há modalidades que o 
valor  atribuído  para  as  inscrições  não  chega,  há  outras  em  que  excede,  por  isso  não  há 
descriminação.
Houve um aumento no valor dos subsídios na ordem dos 20% e nalguns casos até de 50%, 
quando da parte do orçamento de estado ao aumento foi de 4,5%.
O Senhor Presidente informou ainda que se todos os clubes mantivessem o mesmo molde de 
funcionamento que no ano passado o aumento de subsídios seria entre 17% e 30%; informou 
ainda que há Clubes que o seu orçamento é financiado pela CMR em 80%, não contabilizando os 
transportes que a Câmara assegura. 

O Senhor Vereador Freixial não concorda com o ponto de aluguer do pavilhão, uma vez que as 
outras associações têm apoio para fazer face a despesas de electricidade.

O Senhor Presidente informou que foi acrescentado ao ponto 11, que a verba de utilização do 
pavilhão será corrigida por um valor a estimar referente aos custos de energia de acordo com o 
ponto 6.

O Vereador José Lopes Verdasca considera que o NAR devia estar isento do pagamento do 
pavilhão, uma vez que é ali  o local de treino, se a Câmara vai gastar dinheiro com o campo 
relvado para o Redondense Futebol Clube usufruir do espaço, então deve considerar o pavilhão 
como um espaço indispensável  para  o  NAR.  Considera que a  proposta  de incentivos  agora 
apresentada devia ser mais elaborada e ter em conta uma riqueza de proposta de cidadania 
salvaguardando  vários  princípios:  em 1º  lugar  o  principio  de  nível  territorial,  em  2º  lugar  o 
principio do sucesso escolar,  fazer as Associações sentirem que têm um papel social  e uma 
obrigação importante ao nível da escola, em todos os escalões e em 3º lugar o principio da 
proporcionalidade relativamente ao valor da inscrição, tendo em conta também a questão da 
residência. 

A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra dos Vereadores Senhores 
José Lopes Verdasca e Domingos Freixial, e os votos a favor dos Vereadores Senhores António 
Recto  e  José  Portel  e  do  Senhor  Presidente,  aprovar  o  programa  de  incentivo  aos  clubes 
desportivos.

O  Senhor  Vereador  Recto  no  final  da  reunião  apresentou  ao  restante  executivo  o  projecto 
referente ao Posto Médico da Aldeia da Serra. 
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ENCERRAMENTO
Não havendo outros  assuntos  a  tratar  nesta  reunião,  o  Sr.  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.

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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