
 

 

 
ACTA N.º 19/2008 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 12/11/2008 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,00 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 da Secção Administrativa  

 
 

FALTAS 
 

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

    
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais:  3.929.035,56 € 

 
Operações Não Orçamentais:    201.061,09 € 
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ABERTURA 

Aos doze dias do mês de Novembro 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 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 22/10/2008. 
Não havendo propostas de alteração, o Senhor Vice-Presidente pôs a acta à votação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta, aprovar a acta da reunião de Câmara realizada 
em 22/10/2008. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual o problema que sucedeu com a facturação da água 
referente ao mês de Outubro. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que não há leitura do consumo de água no mês de Agosto e é 
feita, informaticamente, uma estimativa a qual se baseia no primeiro semestre do ano, em que são 
os meses de menor consumo. Quando em Setembro é feita a leitura, tendo sido o mês de Agosto 
de maior consumo, a facturação dispara. Já foi analisada a situação e ficou combinado com os 
serviços que, no próximo ano, no mês de Agosto será debitado o consumo igual ao mês de Julho, 
para evitar estas discrepâncias. Houve algumas reclamações, foram verificados os contadores e, 
salvo uma excepção de ruptura, as contagens estavam correctas, e as pessoas solicitaram o 
pagamento do recibo em causa em prestações. 
 
O Senhor Vereador Freixial solicitou uma listagem com as pessoas que estão a pagar água em 
prestações. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que será entregue. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou o que é que a Câmara sabe sobre os assaltos que estão a 
ocorrer de gasóleo e algumas casas particulares. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que apenas tinha conhecimento do roubo do gasóleo, de 
casas particulares não tinha conhecimento. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que também só tinha conhecimento do roubo do gasóleo, uma 
vez que também roubaram gasóleo da viatura de recolha de lixo e a Câmara fez a participação à 
GNR. Foi informado pelo Comandante da GNR que, em relação ao gasóleo, já tinham apanhado 
os assaltantes, sobre casas particulares não tem qualquer conhecimento. 
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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 
José Gabriel dos Santos Ramalho, residente nas Courelas da Capela caixa postal 76, Redondo, 
solicitando o licenciamento das alterações ao projecto de arquitectura referente ao processo 
nº44/04. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 10/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vasco Miguel Rodrigues Curado, residente na rua Almeida Garrett, 3, Redondo, solicitando a 
aprovação do licenciamento referente ao processo nº130/07. Deferido conforme parecer, por 
despacho do Senhor Presidente a 24/09/08.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Rosa Maria Zorrinho de Carvalho Borrego, residente na Urbanização Olival de Santo António 
Rua 1º de Dezembro, 16 R/Ch Esqº, Alverca, solicitando a emissão do alvará de licença de obras 
referente ao processo nº116/04. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 27/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Ivo Van Daele, residente em Frans Verbeekstraat 166 (3090) Overijse – Belgica, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente ao processo nº51/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 24/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Daniel Eduardo Sousa Roques Matos, residente na Rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, lote 22 
– Redondo, solicitando a prorrogação da licença de obras nº 39/07 referente ao processo nº 72/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 27/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Pereira Borrego, residente na rua do Redondo, nº 2, Montoito, solicitando a aprovação 
do projecto de arquitectura, referente ao processo nº48/08. Deferido, por despacho do Senhor 
Vice-Presidente a 03/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim António Valadas Charro, residente na rua 25 de Abril, nº 68, Aldeias de Montoito, 
solicitando a aprovação das alterações ao projecto de arquitectura, referente ao processo 
nº142/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 08/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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José Domingos Mataloto Gegaloto, residente na Avª Drº Domingos Rosado, lote 19 1º Dtº, 
Redondo, solicitando o licenciamento das alterações feitas em obra, do projecto de arquitectura, 
referente ao processo nº112/07. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 
15/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Luís Pedro Carriço Pita Gomes, residente no largo Novo Redondo, nº 17, Redondo, solicitando a 
emissão de alvará de licença de obras, referente ao processo nº66/07. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 22/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Nuno José Mira de Brito, residente na rua do Rossio, nº 19, Montoito, solicitando a aprovação do 
licenciamento referente ao processo nº 35/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
13/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Azal – Azeites do Alentejo, S.A., sede na Estrada Nacional 254, Redondo, solicitando a emissão 
de alvará de licença de obras referente ao processo nº14/07. Deferido, respectivamente por 
despacho do Senhor Presidente a 24/06/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Luís Manuel Martins Guerreiro, residente na Praceta da Castelhana, nº 40-1º E, Alto da 
Castelhana, em Alcabideche, solicitando o licenciamento, referente ao processo nº 26/08. Deferido 
por despacho do Senhor Presidente 20/10/08 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIAS 
José Gabriel dos Santos Ramalho, residente nas Courelas da Capela CX postal 76, Redondo, 
solicitando que lhe seja emitida a licença de habitação sem realização de vistoria, referente ao seu 
processo nº 50/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 22/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Domingos Mataloto Gegaloto, residente na Avª Drº Domingos Rosado, lote 19 1º Dtº, 
Redondo, solicitando emissão de licença de habitação sem realização de vistoria, referente ao seu 
processo nº 71/08. Emita-se a licença conforme parecer, por despacho do Senhor Presidente a 
16/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Tiago José Carracho Figueira, residente na rua Luís Monteiro, nº 33- 1º, Lisboa, solicitando que 
lhe seja autorizado a divisão em Propriedade Horizontal do seu prédio sito na rua Vasco da Gama, 
nº 20 e 22 em Redondo, processo nº 68/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
24/09/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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REQUERIMENTOS DIVERSOS 
João Miguel Barroso da Silva, residente no Monte das Fontanas, Freixo, Redondo, solicitando 
que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito nos Foros da Fontana no Freixo, processo nº 
29/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 22/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Inácio Grazina Nunes, residente na Avenida Brasília, Apelação, em Loures, solicitando 
que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito nos Foros da Navancha, em Foros da Fonte 
Seca, processo 106/08. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 13/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Manuel Piteira Braz, residente na Vivenda Braz, Estrada Nacional 254, Redondo, 
solicitando autorização para a localização de um forno de carvão, processo nº 109/08. Obteve o 
visto do Senhor Presidente a 03/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Leocádia Ambrósio Silva Dourada, residente na Rua das Flores, nº 35, Montoito, solicitando que 
lhe seja emitida uma declaração para confirmação de número de policia, processo nº 115/08. 
Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 16/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Alfredo Dias Enxerto, residente na rua Nova de Reguengos nº 9, Montoito, solicitando que lhe 
seja emitida uma declaração para confirmação de número de policia, processo nº 111/08.  
Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 13/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Francisco Fernandes Ribeiro, residente na rua Beco Carreira de Casa, nº 7, Aldeia da 
Serra D`Ossa, solicitando que lhe seja emitida uma declaração para confirmação de número de 
polícia, processo nº 119/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 20/10/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, com sede na Estrada 
das Piscinas, 193, Évora, solicitando esclarecimentos, quanto ao enquadramento em PDM, sobre 
a ampliação de estabelecimento industrial de produção de vinho, referente á Adega Cooperativa 
de Redondo, processo nº107/08.  
A Câmara tomou conhecimento. 

 
PARECERES DE SUINICULTURAS 

Sociedade Agro-Pecuária Nobre Palma, Ldª – residente em Herdade do Baldio, S. Marcos do 
Campo, Reguengos de Monsaraz, solicitando parecer sobre a localização de uma suinicultura na 
Herdade da Casinha, em Redondo.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base no parecer da Comissão de 
Coordenação da Região do Alentejo, dar parecer favorável. 
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Joaquim Calisto Bairinhas, residente na Rua António Fernandes Piteira, 24 em Redondo, 
solicitando parecer sobre a localização de uma suinicultura semi-extensiva, nas Courelas das 
Silveiras.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base no parecer da Comissão de 
Coordenação da Região do Alentejo, dar parecer favorável. 

 
EXPEDIENTE 

CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO 
Presente uma informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento informando 
que, na sequência da aprovação, em reunião de Câmara de 25/06/2008, foi apresentada a 
candidatura do Projecto do Centro Escolar de Montoito ao Eixo III do QREN. Tendo a mesma sido 
aceite, torna-se necessária a aprovação do referido projecto. 
O Senhor Vice-Presidente procedeu à apresentação do referido projecto. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o projecto do Centro Escolar de 
Montoito. 
 

CENTRO ESCOLAR DE REDONDO 
Presente uma informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento informando 
que, na sequência da aprovação, em reunião de Câmara de 25/06/2008, foi apresentada a 
candidatura do Projecto do Centro Escolar de Redondo ao Eixo III do QREN. Tendo a mesma sido 
aceite, torna-se necessária a aprovação do referido projecto. 
O Senhor Vice-Presidente procedeu à apresentação do referido projecto. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o projecto do Centro Escolar de 
Redondo. 
 

PERMUTA DE TERRENOS 
Presente a minuta da escritura de permuta de terrenos a que se refere o acordo assinado entre a 
Câmara Municipal de Redondo e a Servil, Sociedade Imobiliária, S.A. e ratificado na reunião de 
Câmara de 08/11/2006. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a minuta da escritura atrás referida, 
mais deliberou por unanimidade e em minuta dar poderes ao Senhor Presidente para, em 
representação do Município de Redondo, outorgar a escritura de permuta a celebrar com a Servil, 
Sociedade Imobiliária, S.A., para concretização do acordo entre ambos celebrado em 20/11/2006 
e aprovado na reunião camarária de 08/11/2006. 
 

SUBSÍDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 400 €, à Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Redondo, 
como comparticipação nas despesas do almoço de Natal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 1.000 €, à Associação dos Trabalhadores do Município de Redondo, como 
comparticipação nas despesas com a festa de Natal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
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Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição da 2ª tranche do 
subsídio anual à Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, no valor de 5.500 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 1.800 € à Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, como comparticipação no 
XVI Encontro de Bandas, bem como uma lembrança a cada grupo participante. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição da 2ª tranche do 
subsídio anual à Sociedade União Montoitense – Banda Filarmónica, no valor de 5.500 € 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo que a Câmara proceda ao 
aluguer de uma viatura pesada com caixa coberta à firma Madeira & Pinto, para transporte dos 
cenários e guarda-roupa do Grupo de Teatro Infantil de Lisboa para representação da obra “O 
Barbeiro de Sevilha”. O custo do aluguer rondará os 800 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao aluguer proposto. 
 
Presente uma informação do secretário do Vereador do Desporto propondo a atribuição de 600 lts 
de gasóleo ao Redondense Futebol Clube. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
 
Presente uma informação do secretário do Vereador do Desporto propondo a atribuição de 600 lts 
de gasóleo ao Aldeense Futebol Clube. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
 
Presente uma carta do Aldeense Futebol Clube solicitando o apoio da Câmara no arranjo de uma 
carrinha, propriedade do Clube, da marca Peugeot 505, prevendo que o arranjo seja: os dois foles 
da caixa de direcção, o óleo 15W40 do motor, a maçaneta da alavanca de mudanças e a 
respectiva mão-de-obra. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao arranjo proposto. 
 
Presente uma carta do Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 655, de Redondo, solicitando 
apoio para reparações e pinturas na sede do agrupamento.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 120 lts de tinta de água branca e 25 
metros de rede para vedação. 
 
Presente uma carta do Senhor António Miguel da Conceição, residente em Redondo, solicitando 
apoio da Câmara para alterações na sua casa de banho, por motivos de doença, e mudança do 
contador da água para a rua. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra necessária à 
realização dos trabalhos, prevendo-se cerca de cinco dias de trabalho para um pedreiro e um 
servente. 
 
Presente uma carta da D. Deolinda Flor, residente nas Falcoeiras, solicitando apoio para fazer um 
muro. 
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 30 metros de rede para vedação e 6 
postes para vedação. 

 
DISSOLUÇÃO DA REDAT 

Presente uma informação do Presidente da Direcção da REDAT – Redondo, Artesanato e 
Turismo, CIPR,Ldª, informando: 

Que a REDAT é uma régie-cooperativa detida em 84% do seu capital pelo Município de  
Redondo e no restante pela CAUR, C.R.L.; 

A informação recebida da Conservatória de Redondo segundo a qual sobre a CAUR, C.R.L.  
recai um procedimento de dissolução pela não redenominação do capital em euros, situação que 
inviabilizará o estatuto jurídico de régie-cooperativa (que pressupõe a existência de pelo menos 
uma entidade pública e uma cooperativa de 1.º grau); 

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que limita fortemente a  
contratação de serviços por parte de entidades públicas a entidades suas participadas; 

A forte quebra no quadro de pessoal que a REDAT sofreu (devido a falecimentos e pedidos  
de rescisão por iniciativa dos trabalhadores); 

A diminuição das comparticipações recebidas por parte do Centro de Emprego no âmbito do  
programa “Empresa de Inserção” por via da mudança de indexante para cálculo dos mesmos (em 
vez do salário mínimo nacional, a base de cálculo é agora o IAS – Indexante de Apoios Sociais); 

A não existência de qualquer dívida a qualquer fornecedor ou funcionário; 
Por entender não serem já válidos os pressupostos que motivaram o Município de Redondo 

a participar do capital da REDAT, propõe que a Câmara delibere: 
Proceder à dissolução da cooperativa; 
Os nomes que devem constituir a Comissão Liquidatária da REDAT e o prazo a observar na 
liquidação. 

 A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à dissolução da REDAT, 
nomear a actual direcção, Hugo Ferreira, Helena Roque e Inácia Raposo, como Comissão 
Liquidatária da REDAT e fixar o prazo de seis meses para a respectiva liquidação. 
 
 
 

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. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


