
 

 

 
ACTA N.º 17/2008 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 08/10/2008 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 15,45 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:    
 

VEREADORES: Sr. António José Rega Matos Recto 
   Sr. Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial 
   Sr. José Manuel Mendes Portel 
 

 
OUTRAS PESSOAS 
 
Responsável pela elaboração da acta: 

 
NOME: Maria Arminda F.M.P. Barradas 
 
CARGO: Chefe de Secção Administrativa  

 
 

FALTAS 
 

Faltas justificadas:  Sr. Alfredo Falamino Barroso  
Sr. José Lopes Cortes Verdasca   

    
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais:  5.076.224,77 € 

 
Operações Não Orçamentais:   239.079,53 € 
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ABERTURA 

Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito nesta Vila de Redondo, no 
edifício dos Paços do Concelho e sala de sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Redondo sob a Presidência do Senhor António José Rega Matos Recto, na 
qualidade de Vice-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 Presidente Alfredo Falamino Barroso e 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. 
Vice-Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Vice-Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 24/09/2008. 
Não havendo propostas de alteração, o Senhor Vice-Presidente pôs a acta à votação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Senhor Vice-Presidente, por 
não ter estado presente, aprovar a acta da reunião de Câmara realizada em 24/09/2008. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se há possibilidade de a Câmara pôr uma passadeira em 
frente ao edifício do Centro Infantil Nossa Srª da Saúde. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que é uma questão a ser analisada. 
 
O Senhor Vereador Freixial informou que na Rua José Manuel do Monte existe um quintal que tem 
uma figueira toda caída para a via pública, pergunta se há hipótese de ser a Câmara a cortá-la. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que vai mandar cortar a parte da figueira que está caída para a 
via pública. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara pode criar um espaço público em que seja 
possível os turistas com auto-caravanas tomarem banho, uma vez que já aparecem por aqui 
muitas auto-caravanas. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que é um assunto que pode ser analisado. 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Rede Terras de Sol 
5. Turismo do Alentejo, E.R.T.  

 

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



MUNICIPIO DE REDONDO  

ACTA N.º 17/2008 REUNIÃO DE 08/10/2008 

 3 

 

OBRAS 
Carlos Manuel Ribeiro Matos Rebola, residente na rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, lote 30 - 
Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento referente ao processo nº13/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice Presidente a 28/08/08.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Fábio Manuel Nunes Cabaço, residente na rua Drª Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, lote 39 – 
Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento referente ao 
processo nº45/08. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Vice Presidente a 13/08/08 
e 21/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Plano & Nível, com sede na Zona Industrial, lote 21 – Reguengos de Monsaraz. Solicitando a 
aprovação do licenciamento referente ao processo nº98/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Vice Presidente a 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Manuela da Cruz Toscano, residente na Estrada do Algueirão, 123- 2ºEsqº - Mem Martins. 
Solicitando a aprovação do licenciamento referente ao processo nº124/04. Deferido,  por 
despacho do Senhor Vice Presidente a 28/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Genoveva Maria Figueira Grilo Fanica, residente no Monte do Baldio de Alvo Rei, cxp 101 – 
Redondo. Solicitando a emissão de alvará de licença de obras, referente ao processo nº2/08. 
Deferido, por despacho do Senhor Vice Presidente a 22/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Ana José Ribeiro Matos Rebola, residente na rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, lote 30 - 
Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento e emissão de alvará de licença de obras, 
referente ao processo nº31/08. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Vice 
Presidente a 28/08/08 e a 05/09/08 por despacho do Senhor Presidente. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Hugo Manuel Guisadas Carriço, residente nos Foros da Fonte Sêca - Redondo. Solicitando a 
aprovação do licenciamento e emissão de alvará de licença de obras, referente ao processo 
nº144/05. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Vice Presidente a 27/08/08 e a 
05/09/08 por despacho do Senhor Presidente. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Armindo Manuel Beira Ramalhosa, residente na rua Padre Manuel Granja, nº19 - Redondo. 
Solicitando a emissão de alvará de licença de obras, referente ao processo nº32/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 17/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Valor Presença-Unipessoal, com sede na rua 5 de Outubro, 36 – Redondo. Solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente ao processo nº 47/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Vice Presidente a 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Josefa Ambrósio Pereira da Glória, residente na rua da Ladeira, 40 – Montoito. Solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente ao processo nº148/05. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 08/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA, com sede no Parque das Nações Rua Dom 
João II, lote 1.04.01 – Lisboa. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao 
processo nº132/05. Deferido, por despacho do Senhor Vice Presidente a 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Banco BPI, com sede na rua Tenente Valadim, 284 - Porto. Solicitando a aprovação do projecto 
de arquitectura referente ao processo nº 43/08. Deferido, por despacho do Senhor Vice Presidente 
a 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Olímpio Francisco Valente Menino, residente na rua da Faia, 45 – Redondo. Solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente ao processo nº52/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 08/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Duarte José Rita Mataloto, residente na rua António Fernandes Piteira, 14 – Redondo. 
Solicitando a emissão de alvará de licença de obras e aprovação das alterações ao projecto de 
arquitectura referente ao processo nº58/07. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor 
Presidente a 03/08/07 e 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
Luís Manuel Martins Guerreiro, residente na Praceta da Castelhana, 40 1ºE - Alcabideche. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao processo nº26/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 28/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Gabriel dos Santos Ramalho, residente nas Courelas da Capela – Redondo. Solicitando a 
aprovação das alterações ao projecto de arquitectura referente ao processo nº44/04. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice Presidente a 28/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Catarino Jeremias, residente na rua dos Curtidos 2 – Redondo. Solicitando aprovação do 
licenciamento, emissão de alvará de licença de obras e autorização para ocupar a via pública, 
procº36/08. Deferido o licenciamento por despacho do Senhor Vice Presidente a 12/08/08, 
emissão de licença de obras, deferida por despacho do Senhor Presidente a 05/09/08 e ocupação 
da via pública obteve o visto por despacho do Senhor Presidente a 19/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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VISTORIAS 
João Luís Ramalho, residente na rua Conde Redondo, lote 83 – Redondo. Solicitando que lhe 
seja emitida a licença de utilização referente ao seu procº63/07. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Antonio Luís Rainho Valente, residente nos Foros da Fonte Seca – Redondo. Solicitando 
emissão de licença de habitação sem realização de vistoria, procº58/08. Emita-se a licença 
conforme parecer, por despacho do Senhor Vice Presidente a 22/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Jurgen Ludwig Auster, residente na Marinha Grande. Solicitando que lhe seja emitida a licença 
de utilização referente ao seu procº38/08. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 
24/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Bernardino Ruas Grenho, residente na Travessa dos Valérios, 22 – Redondo. 
Solicitando que lhe seja autorizado a divisão em Propriedade Horizontal do seu prédio sito na 
Ruinha, nºs 6 e 6A em redondo, procº31/08. Deferido, por despacho do Senhor Vice Presidente a 
01/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Miguel Martins Canelas, residente na Serra d`Ossa – Redondo. Solicitando emissão de 
alvará de licença de habitação sem realização de vistoria, procº60/08. Deferido, emita-se a 
licença, por despacho do Senhor Vice Presidente a 27/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
João Augusto Pegacho, residente no Bairro das Correias, lote 14 em Évora Monte. Solicitando 
autorização para efectuar fornos de carvão, procº97/08. Obteve o visto por despacho do Senhor 
Vice-Presidente a 01/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Isidoro Joaquim Siquenique Valente, residente no Monte dos Grilos, cxp 524 – Foros da Fonte 
Seca. Solicitando autorização para efectuar um forno de carvão, procº 98/08. Obteve o visto por 
despacho do Senhor Vive Presidente a 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Manuel Carvalho Estopa, residente na Calçada Alfredo Torres, 3 r/c – Almada. Solicitando 
que lhe seja emitida uma declaração sobre toponímia, procº 96/08. Emita-se a declaração, por 
despacho do Senhor Vice Presidente a 28/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Fernando Moreira Ambrósio, residente na rua do Redondo, 21 - Montoito. Solicitando que 
lhe seja emitida uma declaração sobre toponímia, procº 81/08. Emita-se a declaração, por 
despacho do Senhor Presidente a 30/07/08. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Jacinta Barradas da Silva Araújo Furtado, residente na rua Diogo do Couto, 21 – Évora. 
Solicitando que lhe seja certificado que o prédio urbano, inscrito na matriz sob o artigo 1774 foi 
construído antes de 7/08/51. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 23/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Adelina Maria Rosa Hermínio, residente na Herdade da Comeada – Terena. Solicitando que lhe 
seja emitida uma declaração sobre toponímia, procº 101/08. Declare-se de acordo com a 
informação, por despacho do Vice-presidente a 17/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António João Falé de Brito, residente em Santa Susana. Solicitando que lhe seja certificado o 
enquadramento em PDM do prédio inscrito na matriz sob o artigo nº104 da secção 03, 
procº100/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 26/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joana Rita Rei Mataloto, residente no Largo da Estrada dos Foros,2 – Redondo. Solicitando que 
lhe seja prorrogado o prazo da licença de obras nº57/07, procº54/07. Deferido de acordo com a 
informação, por despacho do Senhor Presidente a 19/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Carlos Fitas Carola, residente na rua D. Maria Elisa da Silva Queimado, 26 – Redondo. 
Solicitando autorização para ocupar a via pública, procº105/08. Obteve o visto por despacho do 
Senhor Presidente a 26/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos S.A, com sede no Parque da 
Floresta, Budens. Solicitando emissão de certidão referente ao seu procº 2/97. Certifique-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 05/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
EXPEDIENTE 

Presente uma carta em nome de Sérgio José Perdigão Valente, solicitando autorização para 
venda da sua habitação sita na Rua de Monsaraz, lote H9, em Redondo, pelo valor de 165.000,00 
€ (cento e sessenta e cinco mil euros). 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a venda do referido lote pelo valor 
solicitado, devendo o requerente comunicar à Câmara o nome do comprador, para que sejam 
cumpridas as cláusulas constantes da escritura de venda ao requerente. 
 

SUBSÍDIOS 
Presente uma carta da D. Rosa Maria Pereira, residente na Serra D’Ossa, solicitando material 
para obras de reparação na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder seis sacas de cimento, 20 tijolos de 
15 e 0,5 m³ de areia. 
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Presente uma carta do Senhor Cláudio Besteiro, residente em Redondo, solicitando apoio de mão-
de-obra para reparação de parte do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o apoio solicitado, prevendo-se o 
serviço de um pedreiro e um servente durante cinco dias. 
 
Presente uma carta do Núcleo de Andebol de Redondo, solicitando a disponibilização de gasóleo 
para a carrinha do clube, nos dias de jogos, fazer o transporte de atletas residentes fora da vila. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 300 lts de gasóleo. 

 
REDE TERRAS DE SOL 

Presente a proposta do Senhor Presidente sobre o pacto para a competitividade e a inovação 
Urbanas no âmbito da Rede Terras de Sol, que a seguir se transcreve: 

 “Terras de Sol”, é uma Rede de parcerias que surge como forma de agregar actividades de cinco 
Concelhos do distrito de Évora – Região Alentejo, de forma a poder candidatar-se aos fundos do 
Eixo 2 – Desenvolvimento Urbano do Programa Operacional Regional do Alentejo, no que respeita 
ao Regulamento Específico da Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e a 
Inovação do INALENTEJO 2007-2013. 

Para além do Concelho de Redondo, a Rede abrange os Concelhos de Alandroal, Mourão, Portel 
e Reguengos de Monsaraz. 

O Programa Estratégico desta Rede, em elaboração, que conta com a colaboração da ADRAL – 
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A., tem como objectivo global a criação de 
uma rede de cooperação entre aglomerados urbanos destinada à promoção da competitividade 
sócio-económica e da inovação territorial, tomando como ponto de partida quatro Eixos prioritários 
de intervenção: 

1. População e Recursos Humanos; 
2. Competitividade Económica e Turismo; 
3. Ambiente e Qualidade de Vida; e, 
4. Modelo territorial. 

Assim, considerando que o Município de Redondo tem projectos que se integram nas linhas 
orientadoras da sobredita Rede, tais como: o Fórum de Eventos Promocionais, a Expansão da 
Zona Industrial de Redondo, o Parque Ambiental de Redondo, a Requalificação da Zona 
Envolvente do Centro Histórico, o Festival “Terras do Sol”, entre outras, 

Propõe o Senhor Presidente que a Câmara delibere: 

a) A aprovação da integração na parceria “Redes Terra de Sol”, para posterior candidatura 
ao Eixo 2 – Desenvolvimento Urbano do Programa Operacional Regional do Alentejo, no 
que respeita ao Regulamento Específico Política de Cidades – Redes Urbanas para a 
Competitividade e a Inovação; 

b) Em consonância, aprovar a minuta do Pacto para a Competitividade e a Inovação 
Urbanas, que regula as relações entre as partes outorgantes no respeitante ao 
desenvolvimento das acções que fazem parte integrante do Programa Estratégico de 
Cooperação candidatado no âmbito do Regulamento Específico da Política de Cidades 
“Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação”, denominada “Rede Terras de Sol”; 
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c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Redondo, Alfredo Falamino 
Barroso, a outorgar o sobredito Pacto, em harmonia ao preceituado na alínea a), do n.º 1, 
do artigo 68.º, do regime jurídico das competências e funcionamento dos Órgãos dos 
Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 

 

PROTOCOLO ENTRE OS MUNICIPIOS PROMOTORES DA REDE URBANA “TERRAS DE 
SOL” E A ADRAL 

Presente a minuta de protocolo específico de colaboração entre os Municípios promotores da rede 
Urbana “Terras de Sol” e a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, SA., que 
estabelece as formas de cooperação entre as instituições que integram a parceria “Rede Terras de 
Sol” e a ADRAL, a nível da contratualização da ADRAL no quadro da preparação do Programa 
Estratégico da Rede Urbana Terras de Sol, a candidatar ao Regulamento Específico da Politica de 
Cidades – Redes Urbanas para a competitividade e Inovação do Inalentejo 2007/2013. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o protocolo, que se anexa fotocópia, e 
dar poderes ao Senhor Vice-Presidente António José Rega Matos Recto para outorgar na sua 
assinatura.   

 
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T. 

Presente um oficio da Comissão Instaladora da Área Regional de Turismo do Alentejo, solicitando 
que a Câmara manifeste se há intenção do Município de integrar a “Turismo do Alentejo, E.R.T.”, 
entidade que substitui as extintas Regiões de Turismo de São Mamede, Évora e Planície Dourada, 
devendo esta comunicação ser efectuada até o dia 31 de Outubro de 2008. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a integração do Município de Redondo 
na “Turismo do Alentejo, E.R.T.” e submeter o assunto 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 15,45 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


