
 
 

ACTA N.º 20/2006 
 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 22/11/2006 
 

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 
TERMINUS DA REUNIÃO: 19,00 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: José Bernardo Laranjinho Nunes 
 
CARGO: Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 

 
 

FALTAS 
 

Faltas justificadas:  
     
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais: 2.505.626,54 € 

 
Operações Não Orçamentais:    197.358,76 € 
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ABERTURA 

A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos vinte e dois dias do mês de Novembro  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 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 se no terreno ao pé do Poço Velho é o estaleiro do 
Bandas, uma vez que já há materiais a passar para o outro lado. 
 
O Senhor Presidente informou que irá ver o que se passa, até porque já existe projecto de 
construção para aquela área, por isso terá que ser limpa. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que passou pelo Jardim Público e confirmou que não está a 
ser fechado à noite. 
 
O Senhor Vereador Recto disse que vai saber o que se passa. 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Orçamento para o ano de 2007 
5. Grandes Opções do Plano 
6. Tabela de Taxas e Licenças 
7. Carta Educativa 
 

 
PAGAMENTOS AUTORIZADOS 

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

 
OBRAS CONHECIMENTO 

ANA JERÓNIMA PACHECO, residente na Rua dos Curtidos, nº1 em Redondo Comunicando 
que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº90/06. Obteve o visto, por despacho do 
Senhor Presidente a 2006/11/03. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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ELIAS JOÃO BEIRA DAS NEVES, residente na Rua Dª Maria Elisa da Silva Queimado, nº61 
em Redondo, comunicando que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº83/06. Obteve 
o visto, por despacho do Senhor Presidente a 2006/09/26. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JORGE MANUEL FARIAS NOVELO, residente na Rua do Almagre, Fracção H em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo 
nº142/04. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANTÓNIA OLIVEIRA CANDEIAS, residente na Rua da Ruinha, nº10 em Redondo, comunicando 
que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº89/06. Obteve o visto, por despacho do 
Senhor Presidente a 2006/10/30.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOAQUINA MARIA REBOCHO FIGUEIRA MARONO, residente na Rua 3 ao Bairro António 
festas, nº2 em Redondo, solicitando autorização para serem cobradas as taxas referentes à 
construção de campa, processo nº85/02. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 
2006/11/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
VIRBELO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Rua Comendador Rui 
Gomes, nº33, Redondo, solicitando a emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao 
processo n.º100/01. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
  

VISTORIA / LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
MARIA JOAQUINA SEROL, residente na Quinta do Convento, nº7 em Sobreda. solicitando a 
realização de vistoria, para concessão de licença de Utilização, processo nº84/06. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/11/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
ANA RITA PADILHA DAS NEVES, residente na Rua Dª Maria Elisa da Silva Queimado, nº61 
em Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de localização para um estabelecimento 
de Restauração e Bebidas, na Tapada da Chalaça, Quinta de São Francisco, Rua das Vinhas 
Novas, processo nº84/06. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

EXPEDIENTE 
Fax da Associação de Municípios do Distrito de Évora apresentando condições de licenciamento 
Microsoft – Distrito de Évora, com base em negociações desenvolvidas no âmbito do Évora 
Distrito Digital e que incluem licenciamento de software (postos de trabalho e Servidores), 
formação, apoio técnico e suporte, licenciamento gratuito para funcionários (Windows e Office), 
pagamento dilatado (1º pagamento após primeiro trimestre de 2007). 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada pela AMDE. 
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SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo que seja atribuído um subsídio no 
valor de 6.500 € aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de Redondo, para fazer 
face a despesas de funcionamento. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Bernardo Francisco Rebelo solicitando que a Câmara proceda ao arranjo do telhado da sua 
habitação, uma vez que não possui recursos financeiros para efectuar a obra. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao arranjo do telhado. 
 
Antónia Ramalhosa Mendes solicitando que a Câmara lhe conceda 60 tijolos de 11 e 3 sacas de 
cimento, para obras na sua habitação sita em Santa Susana. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material solicitado. 
 
Joaquim José Valido Ramalho solicitando que a Câmara lhe conceda 7 sacas de cimento e 2m 
de areia para reboco de uma parede da sua habitação em Montoito. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material solicitado. 

 
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 

Presente e explicado o Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2007. 
 
O Senhor Vereador José Lopes congratula-se pelo facto de estar previsto em PPI o Centro 
Escolar de Redondo. Disse ainda que gostaria que os subsídios viessem no Orçamento de uma 
forma mais descriminada. 
 
O Senhor Presidente disse que a descriminação é por áreas de intervenção (cultura, desporto, 
etc.). 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou porque razão está uma verba tão elevada 
no Orçamento da despesa na rubrica “Outros”. 
 
O Senhor Presidente informou que inclui o valor dos projectos que estão descriminados no PAM, 
mas que têm a mesma rubrica, pelo que estão perfeitamente identificados. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada e submetê-la 
à aprovação da Assembleia Municipal. 

 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

Presente e feita a explicação referente às Grandes Opções do Plano. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada e submetê-la 
à aprovação da Assembleia Municipal. 
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TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
Presente e feita a explicação referente à Tabela de Taxas e Licenças. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada e submetê-la 
à aprovação da Assembleia Municipal. 

 
CARTA EDUCATIVA 

Presente e explicada a Carta Educativa do Concelho de Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada e submetê-la 
à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
ordem de trabalhos, eram 19,00 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


