
 

 

 
ACTA N.º 03/2008 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 13/02/2008 

 
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 de Secção Administrativa  

 
 

FALTAS 
 

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

 
Operações Orçamentais:  4.208.691,21 € 

 
Operações Não Orçamentais:    233.060,92 € 
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ABERTURA 
A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos treze dias do mês de Fevereiro 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 Vereador Freixial perguntou se a Câmara definiu alguma taxa para o IRS. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que não houve deliberação nesse sentido, logo, conforme 
disposto na Lei a taxa para o concelho é de 5%. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se há hipótese de a Câmara colocar um espelho na 
parede dos Bombeiros Voluntários, para que quem desce a Rua António Baptista Rico possa ter 
visibilidade do trânsito do lado da Serra. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que a situação vai ser analisada. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se os contentores que estão ao pé da escada do parque 
de estacionamento, na Avenida Dr Barahona, não podem ser retirados, uma vez que é uma 
Avenida com muito trânsito. 
 
O Senhor Vice-presidente informou que o assunto já está em análise para serem alterados os 
sítios dos contentores. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Processo de Loteamento nº 3/06 (*) 
3. Expediente 
4. Subsídios  
5. Campo de Futebol de Redondo – 1º Relvado  

 
(*) Propôs o Senhor Vice-Presidente que o ponto 2 seja retirado da ordem de trabalhos, em 
virtude de ainda não estar em condições de ser presente à reunião. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

OBRAS 
Vodafone de Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., com sede na Avenida D. João II, Lote 
1.04.01, E 204, Parque das Nações, Lisboa. Solicitando a aprovação do licenciamento, referente 
ao processo nº89/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Carlos Manuel Fanica da Silva, residente no Bairro Novo do Freixo, nº28, Redondo. 
Solicitando a emissão do alvará de licença de obras referente ao processo nº79/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/01/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel José Galhofo Valadas, residente na Rua Fialho de Almeida, nº6 em Redondo. 
Solicitando a emissão do alvará de licença de obras referente ao processo nº5/05. Deferido, 
respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/24. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim António Valadas Charro, residente na Rua 25 de Abril, nº68, Aldeias de Montoito. 
Solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº67/06, processo nº142/05. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Luís Pedro Carriço Pita Gomes e Dora Maria Fortes de Almeida, residente no Largo Novo 
Redondo, nº17, Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo 
nº66/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/10. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José António Ratinho Mocho, residente na Rua António Batista Rico, nº16, Redondo. 
Solicitando a aprovação do licenciamento, referente às alterações em obra, processo nº19/94. 
Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Vice-Presidente a 2007/09/04. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria de Fátima D’Assunção Simões Correia Levy Lima, residente na Quinta da Calva, 
Estrada de Santa Susana, Redondo. Solicitando a aprovação de projecto de arquitectura e 
especialidades referente a Remodelação/Ampliação, processo nº24/01. Arquive-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Jacinto António Freira da Silva, residente na Vivenda da Vinha Nova, Estrada dos Foros, 
Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento, referente a construção de Fossa, processo 
nº100/06. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Frans Joseph Theodorus Elderink, residente na Herdade das Pedras, Santa Susana. 
Solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº52/07, processo nº44/07. 
Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/10. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Inácio José Saraiva de Sousa Rapozinho, residente nos Foros da Fonte Seca. Solicitando que 
seja prorrogado o prazo da autorização para efectuar obras isentas de licença, processo 
nº119/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Anastácio Bairinhas Padilha e José Maria Urbano Duque, residente na Urbanização 
Horta do Letras, Lote nº7, Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do 
alvará de licença de obras referente ao processo nº101/06. Deferido, respectivamente por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/01/10 e a 2008/01/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Rogério Hélder Ramalho Rei e outros, residente no Beco a Rua Manuel Joaquim Piteira, 
Redondo. Solicitando a aprovação de projecto de arquitectura referente ao Loteamento Urbano, 
processo nº1/01. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Rosete de Figueiredo Morais da Silva Pinto e Maria Cristina de Figueiredo Morais 
Ribeiro Tristão, residentes na Rua Comendador Rui Gomes, nº29 em Redondo. Solicitando a 
aprovação de projecto de arquitectura referente a reconstrução e ampliação de um monte, 
processo nº87/02. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Francisco Espada Batalha, residente na Rua do Almagre, Lote nº74, Redondo. 
Solicitando a aprovação de projecto de arquitectura e licenciamento, referente a construção de 
espaço comercial, processo nº07/01. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim José Fanica Falé, residente na Rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaco, Lote nº18 em 
Redondo. Solicitando a emissão do alvará de licença de obras referente ao processo nº5/08. 
Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Sebastião Ramalho Gomes, residente no Largo do Valado, nº21 em Redondo. Solicitando 
a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de licença de obras 
referente às alterações em obra, processo nº59/89. Deferido, respectivamente por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/12/14 e a 2007/12/26. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Luís Ramalho, residente na Rua Conde Redondo, Lote nº83, Redondo. Solicitando a 
aprovação do licenciamento, referente às alterações em obra, processo nº84/92. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/12/07. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIAS 
Pedro Caetano Ramalho Molefas, residente na Rua Mouzinho de Albuquerque, nº1 A, 
Redondo. Solicitando a realização de vistoria para emissão da licença de utilização para 
estabelecimento de Bebidas – Cafetaria, processo nº11/07. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/01/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Catarina Teresa Grave Valagueiras Pinheiro, residente na Rua Capitão Henrique Galvão, Lote 
nº40, Fazendas de Almeirim. Solicitando a realização de vistoria para emissão da licença de 
habitabilidade, processo nº83/07. Indeferido, conforme o parecer, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/01/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Cidália Ramalhosa Concha Pita da Fazenda, residente na Travessa do Mercado, nº2, 
Redondo. Solicitando a realização de vistoria para emissão da licença de utilização para 
estabelecimento destinado a comércio – agro-químicos, rações, pesticidas, sementes e materiais 
para a agricultura e emissão do horário de funcionamento, processo nº70/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/01/21 e Autorizado, por despacho do Senhor Presidente 
a 2008/01/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., com sede no Parque da 
Floresta, Budens. Solicitando o averbamento do explorador nas licenças de utilização para 
estabelecimentos de hospedagem, referente aos processos nºs 39/05, 37/05, 36/05, 34/05, 
35/05, 19/06, 18/06, 17/06, 16/06 e 15/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/01/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Domingos Gens, residente em Santa Susana, Caixa Postal nº730 em Redondo.  
Solicitando a emissão de Licença de Utilização para Garagem, sem realização de Vistoria, 
referente ao processo nº1/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Cooperativa Agrícola de Montoito, CRL, com sede na Rua Dr. António José de Almeida, nº20 
em Montoito. Solicitando autorização de averbamento no alvará de licença de utilização nº75/07, 
para venda de comércio de ferragens, adubos, farinhas, cereais, sementes e outros afins e 
emissão de novo horário de funcionamento. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/01/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Sebastião Ramalho Gomes, residente no Largo do Valado, nº21 em Redondo. Solicitando 
a realização de vistoria para emissão da licença de utilização para estabelecimento de 
Restauração e Bebidas, processo nº93/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2008/01/21. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
Alenbio Agricultura Biológica, Lda, com sede na Quinta do Sameiro, Estrada de Évora, 
Redondo. Solicitando a realização de vistoria para emissão da licença de utilização para 
estabelecimento de Restauração e Bebidas, processo nº88/07. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/01/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Luís Ramalho, residente na Rua Conde Redondo, Lote nº83, Redondo. Solicitando a 
emissão de Licença de Utilização para habitação, sem realização de Vistoria, referente ao 
processo nº63/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Angélica Rosa de Sousa, residente na Rua de Monsaraz, nº1 em Redondo. Solicitando a 
realização de vistoria para emissão da licença de habitabilidade, processo nº92/07. Certifique-se, 
por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José António Ratinho Mocho, residente na Rua António Batista Rico, nº16 em Redondo. 
Solicitando autorização para a concessão da licença de habitabilidade, processo nº40/07. 
Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
José Manuel Rapozinho Falé, residente na Rua da Escola, nº32 em Montoito. Solicitando o 
averbamento para o actual explorador na licença de ocupação nº84/00 e emissão de horário de 
funcionamento, processo nº26/00. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Mariana Ramalho Calisto e Pedro Alexandre dos Santos Diogo Montes, residentes na Rua 
D. Soeiro, nº15, 3º Esq.º, Alhandra. Solicitando a emissão de certidão, processo nº167/07. 
Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Pedro Manuel Siquenique Roque, residente na Estrada dos Foros, nº16 em Redondo. 
Solicitando a prorrogação por doze meses do prazo de inicio da construção, referente ao lote 
nº55 no Loteamento da Quinta da Faia em Redondo. Autorizado, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/01/29. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vão-Arquitectos Associados, Lda, com sede na Rua da Alegria, nº122-B-2º, Lisboa. 
Solicitando a planta de localização e implantação ou a emissão de declaração da não existência 
do prédio sito na Rua 3, ao Bairro António Festas, nº13 em Redondo, processo nº172/07. 
Concordo, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Armando António do Monte Galhofo, residente na Rua de Olivença, nº23 em Redondo. 
Solicitando a emissão de certidão, referente ao processo nº178/04. Certifique-se, por despacho 
do Senhor Presidente a 2008/01/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vânia Cristina Pinto Rodrigues, residente na Rua da Ladeira, nº20 em Redondo. Efectuando 
um pedido de enquadramento de prédio urbano, processo nº179/07. Concordo, com o parecer 
técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Domingos António Valente Mataloto, residente nas Courelas da Amendoeira, Quinta da 
Formiguinha em Redondo. Solicitando informação sobre a viabilidade de construção, processo 
nº1/08. Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/01/10. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
EXPEDIENTE 

Presente um oficio da Associação Nacional de Municípios Portugueses comunicando que o valor 
da quota para o ano de 2008 é de 5.113 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o valor da referida quota. 
 
Presente uma carta de Carlos Manuel Fanica da Silva solicitando certidão de hipoteca, para 
efeitos de empréstimo bancário, do lote nº 9 do loteamento Municipal do Freixo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido. 
 

SUBSIDIOS 
Presente o contrato programa escolas / escolinhas, a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Redondo e o Núcleo de Andebol de Redondo com início em 02/01/2008. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o referido contrato programa. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de 80 lts de 
tinta de água branca à Associação dos Bombeiros Voluntários de Redondo, para pintura do 
salão. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a tinta proposta. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 450€ ao Grupo de Forcados de Redondo, como comparticipação nas despesas com 
o funcionamento do mesmo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma carta do Redondense Futebol Clube solicitando a mão-de-obra para reparação da 
viatura Ford. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra de reparação da 
viatura Ford. 
 
Presente uma informação do secretário do Vereador do Pelouro do Desporto propondo a 
atribuição de 400 lts de gasóleo ao Aldeense Futebol Clube. 
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
 
Presente uma informação do Secretário do Vereador do Pelouro do Desporto propondo a 
atribuição de 300 lts de gasóleo ao Núcleo de Andebol de Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de 18 m de 
tubo de pvc  ¾, 10 joelhos para tubo ¾ e 15 braçadeiras de ¾, assim como um dia de serviço de 
um pedreiro e um canalizador, para reparações na habitação da D. Marcolina Mértola, residente 
em Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de 1 palete de 
tijolo de 15, 5 sacas de cimento e 1 m³ de areia para reparações na habitação do Senhor Daniel 
José Grazina Novelo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de 5 sacas de 
cal, 1 saca de cimento, 0,5 m³ de areia e 36 ripas de madeira, para reparação do telhado da 
habitação da D. Lucinda Maria Siquenique Silva Menino, residente em Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Vice-Presidente que a Câmara conceda à Escola E,B 2/3 e Sec. Dr Hernani 
Cidade, um subsídio no valor de 6.461,81 €, referente ao pagamento de 40% das despesas com 
o gás e 20% das despesas com a electricidade gastos no Pavilhão Gimnodesportivo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 

 
CAMPO DE FUTEBOL DE REDONDO – 1º RELVADO 

Presente e explicado o projecto, programa de concurso e caderno de encargos referente ao 
processo de concurso para beneficiação do campo de futebol do Calvário. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o projecto, programa de concurso e 
caderno de encargos, mais deliberou determinar a abertura de concurso público para a 
empreitada de beneficiação do Campo de Futebol do Calvário, em Redondo. 

 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Vice-Presidente declarou encerrada a 
ordem de trabalhos, eram 16,00 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


