
 

 

 
ACTA N.º 04/2008 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 26/02/2008 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,00 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

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

 
 

FALTAS 
 

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

 
Operações Orçamentais:  4.577.898,26 € 

 
Operações Não Orçamentais:    233.192,38 € 
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ABERTURA 
A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos vinte e seis 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 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 Vereador Freixial pediu um esclarecimento relativamente à situação da luz para o 
campo de tiro, qual é o problema que impede que a electricidade seja levada para o campo de 
tiro. 
 
O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Recto, uma vez que tem acompanhado 
a situação. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que a dificuldade verifica-se porque o PT que existe próximo 
do campo de tiro pertence às Águas do Centro Alentejo e a EDP não o quer receber. O canil 
municipal está na mesma situação, também não tem electricidade, mas está tudo a ser tratado, 
foram pedidos os ramais para as duas situações, porque, havendo mais que um pedido o 
assunto pode ter um andamento mais rápido. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara tem conhecimento da actual situação do Lar 
de Montoito, se sabe o que se passa concretamente. 
 
O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Portel, uma vez que já reuniu com a 
direcção da Obra S. José Operário. 
 
O Senhor Vereador José Portel disse que tinha tido, há cerca de um mês, uma reunião com a 
nova direcção da Obra de S. José Operário, devido às alterações das Leis que regulamentam o 
funcionamento dos Lares, verifica-se que o Lar de Montoito tem necessidade de sofrer profundas 
alterações, a direcção da Obra S. José Operário quando reuniu com o Senhor Vereador, 
informou que aguardava uma reunião com o director da Segurança Social e, só após essa 
reunião é que iriam fazer um levantamento das necessidades do Lar para apresentarem esse 
levantamento à Câmara para ser analisado qual o tipo de apoio que pode ser dado por parte da 
Câmara. Neste momento ainda estamos à espera que a Obra de S. José Operário nos informe 
dos contactos que está a fazer para apresentação dos custos com a obra do lar de Montoito. 
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ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Localização de Suiniculturas 
3. Expediente 
4. Subsídios  

 

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

 

OBRAS 
Francisco Duarte Trularu do Monte e Sandra Maria Cadeias Nunes, residentes na Rua do 
Almagre, Lote 102 em Redondo. Solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras 
nº5/07, processo nº87/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Orlando José Ambrósio Safara e Outro, residente na Rua Dr. António José de Almeida, 
Redondo. Solicitando a aprovação de projecto de arquitectura referente a Legalização de 
estabelecimento destinado a minimercado, processo nº24/03. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/01/10. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Domingos Mataloto Gegaloto e Sandra Cristina Perdigão Pereira, residentes na Av. Dr. 
Domingos Rosado, Lote nº19, 1º Dt.º em Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento e 
emissão do alvará de licença de obras referente ao processo nº112/07. Deferido, 
respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/14 e a 2008/02/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Elsa Cristina Rei Carriço e Jacinto António Ribeiro Pistola, residentes na Rua Dr. António 
José de Almeida, nº11 em Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do 
alvará de licença de obras referente ao processo nº89/07. Deferido, respectivamente por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/02/01 e a 2008/02/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Jurgen Ludwig Auster, residente na Rua de S. Ildefonso, Lote 62, Marinha Nova, Apartado 356, 
Marinha Grande. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente 
ao processo nº6/08. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 
2008/02/06, 2008/02/12. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Respint - Restauração e Pintura, Lda, com sede na Zona Industrial, Lote nº58 em Redondo. 
Solicitando a aprovação de projecto de arquitectura referente ao processo nº127/07. Deferido, de 
acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/12. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
Matilde Maria Roques Rebocho, residente na Rua Manuel Joaquim da Silva, nº12 em 
Redondo. Solicitando a aprovação de projecto de arquitectura referente ao processo nº103/07. 
Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/12. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Martin’s Madrid Sl, com sede em Paseo Pintor Rosales, nº56 em Madrid. Solicitando a 
aprovação de projecto de arquitectura referente ao processo nº55/07. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/06. 
 A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vítor Manuel da Costa Correia, residente na Rua José Melo e Castro, nº3, 8º Esq.º, Lisboa. 
Solicitando que seja autorizado a 2ª prorrogação do prazo da licença de obras nº48/06, processo 
nº5/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
B&P – Sociedade de Construção Civil, Lda, com sede na Rua 1º de Maio, Lote 4 em 
Redondo. Solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº26/07, processo 
nº19/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIAS 
Maria da Conceição mestre Mataloto Pirraça, residente na Rua Timor Leste, Lote nº E10 em 
Redondo. Solicitando a emissão de Licença de Utilização, sem realização de Vistoria, referente 
ao processo nº39/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Inácio Farias Pirraça, residente na Rua Timor Leste, Lote nºE10 em Redondo. 
Solicitando a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, referente ao 
processo nº37/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
Ana Sofia Calado Carriço, exploradora do estabelecimento sito no Largo 25 de Abril, nº5 em 
Redondo. Solicitando a emissão de horário de funcionamento, referente ao processo nº11/07. 
Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim Caeiro Angélico, residente na Rua do Pocinho, nº7, Aldeias de Montoito, Montoito. 
Solicitando que seja averbado o nome do actual explorador na Licença Sanitária, referente ao 
processo nº1/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria de Lurdes Ramalhosa Maçaroco Espada e Isabel Maria Ramalhosa Massaroco, 
residente na Rua José Afonso, nº13, 3º Esq.º, Moita. Solicitando a Licença de Utilização nº46/04 
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seja averbada para seus nomes, processo nº42/04. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/02/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria da Conceição do Monte Neves e Maria do Céu do Monte Neves Roma Nunes, 
residente na Rua D. Arnilda e Eliezer Kamnesky, nº7 em Redondo. Solicitando informação sobre 
a viabilidade de remodelação ou adaptação de edifício para hospedaria/residencial, processo 
nº6/08. Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Manuel Madeira Fernandes Frade, residente na Rua 25 de Abril, nº118 em Aldeias de 
Montoito. Solicitando o averbamento para seu nome no Alvará nº43230, processo nº7/08. 
Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Pedro Veríssimo Siquenique, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 446, 
Redondo. Solicitando a emissão de certidão, processo nº38/07. Concordo, com o parecer 
técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2008/02/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Caetano Barrancos Félix, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal nº400, 
Redondo. Solicitando a emissão de Certidão, processo nº144/07. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2008/02/01. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Florival Rucha, Rua Miguel Bombarda, nº40, Redondo. Solicitando fotocópias referentes ao seu 
prédio urbano, processo nº145/88 (informático nº9/08). Autorizado, por despacho do Senhor 
Presidente a 2008/02/12. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

LOCALIZAÇÃO DE SUINICULTURA 
Susana Cristina Castanheira Carola Félix, residente na Rua Antónia Batista Rico, nº1, 
Redondo. Solicitando a diminuição de número de efectivos e parecer sobre localização de 
Exploração de Suínos, em regime extensivo, com um efectivo de 100 animais para engorda no 
prédio rústico denominado, processo nº142/07.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnicos dar 
parecer favorável. 
 
Fernando José Jeremias Félix, residente na Rua Almeida Garrett, nº18, 1º Esq. Em Redondo. 
Solicitando a diminuição de número de efectivos e parecer sobre localização de Exploração de 
Suinos, em regime extensivo, com um efectivo de 100 animais para engorda no prédio rústico 
denominado, processo nº143/07.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnicos dar 
parecer favorável. 
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EXPEDIENTE 
Presente uma carta de Belchior Manuel Pinheiro solicitando autorização para vender o pavilhão 
construído no Lote nº 50 da Zona Industrial de Redondo, pelo valor de 70.000 € (setenta mil 
euros) a José C. Salvador Instalações Especiais, Ldª.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a venda nos termos solicitados. 
 
Presente um ofício da Associação de Municípios do Distrito de Évora, enviando o contrato 
referente à 26ª Volta ao Alentejo em Bicicleta, com a modalidade de passagem com meta 
volante pelo valor de 2.000 € (dois mil euros). 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o contrato referido e dar poderes ao 
Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura. 
 
Presente um ofício da Gesamb – Gestão Ambiental e de Resíduos, apresentando um protocolo a 
ser assinado entre a Gesamb, todas as Câmaras Municipais integradas nos Sistemas 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Distrito de Évora e a Associação de 
Solidariedade Social Tampa Amiga, tendo como objectivo a recolha de tampas de plástico, 
enviá-las para a reciclagem e assim obter fundos para compra de material ortopédico, que é 
posteriormente oferecido a outras entidades que dele necessitam. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o protocolo acima referido e 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. 
 
Presente um ofício da Assembleia Municipal de Redondo comunicando, nos termos da alínea h) 
do nº 1 do artigo 54º da Lei n.º 5A/2002, que o Senhor Presidente da Câmara faltou, por 
abandono, à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 15 de Fevereiro de 
2008. 
Sobre este assunto foi apresentada pelo Senhor Vereador António Recto a seguinte tomada de 
posição: 

“A Câmara Municipal de Redondo analisou o ofício da Assembleia Municipal (A.M.) 
marcando falta ao Senhor Presidente da Câmara por abandono da reunião da 
Assembleia Municipal de 15/02/2008. 

Atendendo a que: 
1. O Presidente da Câmara saiu da sala onde decorria a reunião da A.M. por se considerar 

ofendido nas suas funções e dignidade sem qualquer palavra, muito menos que 
abandonava a reunião;  

2. A atitude prepotente e anti-democrática da Presidente da A.M., ao terminar o “período 
antes da ordem do dia” antes dos 60 minutos regimentais e mandando calar o 
Presidente da Câmara, foram a causa determinante da interrupção da reunião da A.M..  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 
1. Rejeitar o conteúdo do ofício da A.M. e não aceitar a marcação de falta por abandono ao 

Presidente da Câmara; 
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2. Recomendar à Presidente da Assembleia Municipal uma postura democrática de acordo 
com as competências do respectivo órgão bem como o cumprimento do regimento e 
legislação em vigor que sistematicamente são violados; 

3. Lamentar que, pelo atrás exposto, entre os dois órgãos autárquicos mais representativos 
do município se tenha criado um relacionamento institucional que nada dignifica o poder 
local.” 

O Senhor Presidente põe a tomada de posição à votação. 
 
O Senhor Vereador Freixial vota contra uma vez que, na sua opinião, por respeito a todos os 
munícipes presentes na reunião, e em especial aos da Serra D’Ossa, o Senhor Presidente não 
devia ter saído da sala. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial, os 
votos a favor dos Senhores Vereadores António Recto e José Portel e a abstenção do Senhor 
Presidente, por ser parte interveniente no processo, aprovar a tomada de posição apresentada. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 370 €, ao Aldeense Futebol Clube, para fazer face às despesas com o transporte dos 
jogadores veteranos do Sporting Clube de Portugal, que se deslocam às Aldeias de Montoito no 
dia 15/03/2008, para um jogo com a equipa local, assim como a cedência de 3 pessoas para 
ajudar no jantar a realizar no fim do jogo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada.  
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 50 € à Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora, como comparticipação nas 
despesas com a aquisição de bolas e equipamento para os jogos a disputar pela selecção do 
distrito de Évora da liga Nacional dos Bombeiros. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Presentes na reunião a Drª Rute Neves, a Drª Maria de Nazaret Trindade e a D. Maria Eugénia 
Barradas, em representação da Associação Terra dos Meus Cuidados. 
A Drª Rute Neves solicitou informação sobre a carta que foi enviada pela Terra dos Meus 
Cuidados a solicitar a cedência do Pavilhão de Exposições para a realização da I Mostra de 
Artesanato e Produtos Regionais do Concelho, conforme já tinha sido acordado em reunião tida 
com o Senhor Presidente. 
 
O Senhor Presidente informou que, o pavilhão foi cedido, verbalmente, logo a cedência mantém-
se, no entanto, se a resposta por escrito ainda não seguiu, irá seguir. 
 
O Drª Maria de Nazaret disse que, na mesma carta tinha sido apresentado um orçamento das 
despesas que a Associação irá ter com a exposição, pelo que solicitavam um subsídio, assim, 
pergunta se o assunto já foi analisado e se podem contar com algum apoio e qual será o valor. 
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O Senhor Presidente informou que essa parte ainda está em análise, logo, ainda não pode 
informar qual o apoio que irá ser dado. 
 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. 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. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


