
 

 

 
ACTA N.º 18/2008 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 22/10/2008 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,45 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:   Sr. Alfredo Falamino Barroso 
 

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: José Bernardo Laranjinho Nunes 
 
CARGO: Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 

 
 

FALTAS 
 

Faltas justificadas: Sr. José Lopes Cortes Verdasca   
    
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais:  4.564.560,00 € 

 
Operações Não Orçamentais:   203.236,82 € 
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ABERTURA 
Aos vinte e dois 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 Alfredo Falamino Barroso, na qualidade de 
Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores António José Rega Matos Recto, 
Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o Senhor 
Vereador José Lopes Cortes Verdasca.  

E sendo a hora designada para o inicio dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” 
para funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares e o Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 08/10/2008. 
Não havendo propostas de alteração, o Senhor Presidente pôs a acta à votação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Senhor Presidente, por não ter 
estado presente, aprovar a acta da reunião de Câmara realizada em 08/10/2008. 
 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou para quando está previsto o inicio das obras do Centro 
Histórico. 
 
O Senhor Presidente informou que o processo está praticamente em condições de poder ser 
lançado o concurso, prevê-se que seja lançado no final deste ano, inicio do próximo. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou, relativamente ao processo de Loteamento das Courelas da 
Bica, qual o ponto da situação. 
 
O Senhor Presidente informou que já deu entrada na Câmara o projecto de arquitectura e está a 
decorrer os respectivos trâmites, nesse projecto está previsto o Lar, uma creche e 3 lotes para 
habitação. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou, em relação ao concurso para admissão de engenheiros 
florestais, quem ficou colocado, se já estão a funcionar e quais as funções que estão a 
desempenhar. 
 
O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Recto, uma vez que é quem está a 
acompanhar o processo. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que ficaram colocadas as Engenheiras Mafalda Veiga e Vera 
Fernandes. Estão a funcionar desde o dia um de Outubro, no antigo Gabinete de Acção Social, 
junto à Biblioteca. Neste momento estão a analisar os Planos Operacionais Municipais dos 
Municípios aderentes e estão a elaborar o plano de actividades. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se o terreno em frente ao Supertelbi, não haverá hipótese 
de ser a Câmara a comprar, ou permutar, aquele terreno. 
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O Senhor Presidente informou que tinha posto o proprietário em contacto com os donos do 
Supertelbi, uma vez que entendia que seria a melhor solução para o estacionamento do 
Supertelbi, mas não houve entendimento. Por parte da Câmara, para já, não há interesse em 
adquiri o terreno, mas o Senhor Presidente pode-se informar sobre quais as intenções do 
proprietário. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que, em relação ao subsídio que foi atribuído ao Redondense 
Futebol Clube, referente aos equipamentos desportivos, em que foi aprovado com a sua 
abstenção, quer mostrar o seu desagrado, mais uma vez, pela forma como os mesmos foram 
entregues, porque já foram entregues equipamentos a outros clubes e a entrega nunca foi feita 
desta forma, onde até chamaram os pais para estarem presentes. 
A Autarquia não devia fomentar que se tirassem atletas de outros clubes para irem para o 
Redondense, é isso que está a acontecer, porque os atletas, se lhe derem um fato de treino, saco 
e ténis, não ficam num clube onde não lhe dão nada. 
 
O Senhor Presidente informou que o Presidente do Clube não pode estar presente porque estava 
numa obra, em Évora. Disse ainda que, se a Câmara decidiu oferecer os equipamentos às 
camadas jovens do Redondense, considerou que era correcto ser ela a entregá-los e explicar que 
eram para os atletas e não para o Redondense Futebol Clube. 
Em relação à opção dos atletas escolherem, ou mudarem de desporto, considera que é bom haver 
várias modalidades, para poderem escolher. Em tempos, o Senhor Presidente propôs ao Núcleo 
de Andebol que se lançasse com a modalidade de Voleibol ou Basquetebol, porque considera que 
deve haver várias opções de escolha, essa hipótese teve andamento, mas continua a defender 
que deve haver várias hipóteses de escolha. 
Relativamente aos pais terem estado presentes, foi uma maneira de sensibilizar os pais a 
colaborarem e apoiarem os filhos na prática do desporto, até porque vai haver necessidade de 
envolver os pais, quando a Câmara não conseguir assegurar o transporte, uma vez que há mais 
clubes a precisar de transporte e haverá alturas em que será necessário serem os pais a 
transportá-los para os jogos. 
 

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

 

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

 

OBRAS CONHECIMENTO 
Nuno Rodrigo Cocó Ramalho, residente na Avª Domingos Rosado, nº 21 R/C Dtº em Redondo, 
comunicando que vai efectuar obras de reabilitação, processo nº 55/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 26/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Hélder Jorge Mestre Calado, residente em Santa Susana, Cxª postal nº 921 em Santa Susana, 
Redondo, solicitando o licenciamento das alterações, referente ao processo nº 33/07. Deferido por 
despacho do Senhor Presidente a 11/09/2008. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Gertrudes Fortes Cojocari, residente em Aldeia da Serra, Monte das Fontainhas, 
solicitando o licenciamento das alterações, referente ao processo nº 35/06. Deferido conforme 
parecer, por despacho do Senhor Presidente a 24/09/2008. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIAS 
Virbelo Sociedade Construções, Lda, com sede na Rua Comendador Rui Gomes nº 33 em 
Redondo, solicitando a emissão das licenças de utilização sem realização de vistoria, processo nº 
55/08. Deferido por despacho do Senhor Presidente 08/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Ana Jacinta Barrinha Cardinha Pacheco, residente na Rua António Batista Rico nº 4 em 
Redondo, solicitando a realização de vistoria para constituição da divisão em propriedade 
horizontal, processo nº 69/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 08/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Susana Maria Carapinha Carriço, residente no Bairro do Calvário nº 5 em Redondo, solicitando a 
emissão de Licença de Habitação, sem realização de vistoria, referente ao processo nº 61/08. 
Deferido por despacho do Senhor Presidente a 09/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
Hélder Jorge Mestre Calado, residente em Santa Susana, cxª postal nº 921 em Santa 
Susana/Redondo, solicitando a emissão de Licença de Habitação, sem realização de vistoria, 
referente ao processo nº 57/08. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 26/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Gertrudes Fortes Cojocari, residente em Aldeia da Serra, Monte das Fontainhas, 
solicitando a emissão de Licença de Habitação, sem realização de vistoria, referente ao processo 
nº 40/08. Deferido por despacho do Senhor Presidente 24/09/2008. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
REQUERIMENTOS DIVERSOS 

Sociedade Agrícola da Herdade de Vale de Mato, S.A., com sede na Herdade de Vale de Mato, 
apartado 22, em Redondo, solicitando que lhe seja emitido a licença de utilização referente ao 
processo nº 2/08. Deferido por despacho do Senhor Vice Presidente a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Violeta Rosa Bagulho Farófia Maçaroco e outros, residente na Rua das vinhas Novas em 
Redondo., apresentando uma reclamação sobre o estabelecimento de bebidas denominado – Bar 
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Looks, sito na Estrada das Vinhas Novas, Redondo, processo nº 48/07. Despacho do Senhor 
Presidente a 11/09/08, para envio de cópia aos proprietários e GNR. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Ana Rita Padilha das Neves, residente na Rua D. Maria Elisa da Silva Queimado nº 61 em 
Redondo., solicitando a emissão de horário de funcionamento, referente ao processo nº 48/07. 
Autorizado, por despacho de 26/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel António Candeias Quadrado, residente no Bairro Novo do Freixo, lote 35 no Freixo, 
solicitando a emissão de horário de funcionamento, referente ao processo nº 9/08. Autorizado, por 
despacho do Senhor Presidente 25/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Mariana Ramalho Calisto e outro, residente na Rua D. Soeiro, nº 15 3º Esqº em Alhandra, 
solicitando que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito no Beco da Adega nº 5 Falcoeiras, 
processo nº 78/08.Deferido por despacho do Senhor Presidente a 21/08/2008. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Alexandrina de Jesus Rebocho Galhofo, residente na Travessa do Mazombo, 31, em Redondo, 
solicitando a emissão de horário de funcionamento, referente ao processo nº 102/08. Autorizado, 
por despacho do Senhor Presidente 23/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Mariana Rosa de Viterbo da Silva Pereira Barradas, cabeça de casal da herança de Julião 
António Barradas, residente na Rua Manuel Joaquim da Silva nº 30 em Redondo, solicitando 
emissão de certidão, processo nº 108/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
29/09/2008. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
AZAL- Azeites do Alentejo, S.A., com sede na Estrada Nacional 254, Redondo, solicitando 
emissão de certidão com indicação dos condicionantes em PDM, processo nº 112/08.Certifique-se 
de acordo com parecer técnico a 08/10/2008. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
LOTEAMENTO PARTICULAR 

Presente o processo de loteamento nº 1/07, em que é requerente a DGL- Sociedade de 
Investimentos Hoteleiros e Imobiliários Lda, com sede na Av. 25 de Abril nº 8, 1º Dtº em 
Cascais, constando da informação técnica datada de 25/09/08, que o presente processo de 
loteamento, contemplava para efeitos de cedência para equipamentos de utilização colectiva, a 
cedência de um prédio, o qual é autónomo do prédio sobre o qual se procede à Operação de 
Loteamento Urbano. Não estando planeada a construção de um equipamento, decorrerá desta 
cedência a abertura de um “buraco urbano”. Pelo que se propõe que a cedência para 
equipamentos de utilização colectiva, seja feita em numerário. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta não aceitar como cedência o prédio proposto, 
devendo a referida cedência ser feita em numerário. 
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EXPEDIENTE 
Presente um ofício da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P., solicitando o parecer da 
Câmara relativamente à escala de turnos das farmácias do Município para o ano de 2009. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável à escala apresentada. 
 
Presente um fax da Câmara Municipal de Porto Novo, República de Cabo Verde, convidando o 
Presidente da Câmara Municipal de Redondo a fazer uma visita ao referido Município a fim de ser 
conhecida aquela realidade com vista a um acordo de cooperação ou/e geminação.  
Informou o Senhor Presidente que aceitou o convite efectuado pelo que se deslocará a Cabo 
Verde no próximo mês de Novembro. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Presente um ofício do Director Nacional da Autoridade Florestal Nacional enviando o acordo de 
colaboração entre a Autoridade Florestal Nacional e os Municípios de Redondo, Alandroal, 
Estremoz, Vila Viçosa, com nova adesão da Câmara de Borba, referente à constituição do 
Gabinete Técnico Intermunicipal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o acordo de colaboração entre as cinco 
Câmaras aderentes, mais deliberou por unanimidade e em minuta dar poderes ao Senhor 
Presidente para outorgar na sua assinatura, ou na sua ausência ou impedimento legal ao Vice-
Presidente Senhor António José Rega Matos Recto. 
 

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA SERRA D’OSSA 
Presente uma informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento informando 
que na sequência de algumas intervenções que têm ocorrido ou estão previstas para a Serra 
D’Ossa (Ecomuseu, Valorização da Anta da Vidigueira, Beneficiação de Caminhos Agrícolas, 
medidas de protecção da floresta, etc), foi elaborado um projecto para possível candidatura à 
medida das Acções de Qualificação e Valorização Ambiental do Inalentejo (Eixo 4 do Programa 
Regional), para participar no concurso aberto pelo Aviso nº 2/AVQA. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a candidatura à medida das Acções de 
Qualificação e Valorização Ambiental do Inalentejo (Eixo 4 do Programa Regional), como 
proposto. 
 

SUBSÍDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel informando que, à semelhança do ano 
lectivo transacto, a Câmara Municipal celebrou para o corrente ano lectivo, um protocolo de 
colaboração com o Agrupamento Vertical de Escolas de Redondo, no âmbito das actividades de 
enriquecimento curricular para os alunos do 1º ciclo do ensino básico. Assim, torna-se necessário, 
por parte da Câmara, a aquisição de 259 manuais de Inglês, com o valor unitário de 7,90 €, já com 
IVA incluído à taxa de 5%. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se o Senhor Vereador José Portel tinha conhecimento que 
o professor de música, profº Iládio, tinha atitudes pouco próprias com os miúdos. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que até à data não lhe chegou nenhuma questão 
relacionada com o professor, nem por parte do agrupamento, nem por parte dos pais. 
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a aquisição dos manuais de inglês, 
conforme proposto.    
 
Presente uma carta da Associação dos Trabalhadores do Município de Redondo solicitando o 
apoio da Câmara para aquisição de um televisor para o bar da Associação que se situa nos 
Estaleiros Municipais. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o apoio solicitado. 
 
Presente uma carta do Senhor António Canário, residente em Montoito, solicitando materiais para 
obras de reparação na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 mt de areia e 4 sacos de cimento. 
 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a ordem 
de trabalhos, eram 16,45 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente acta que 
vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


