
 

MUNICÍPIO DE REDONDO 
ACTA N.º 6/2007 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 28/03/2007 

 
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: 2.660.490,06 € 

 
Operações Não Orçamentais:   222.351,79 € 

 
 

 

ABERTURA 
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A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos vinte oito dias do mês de Março do ano de dois mil e sete 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 Vereador 
Senhor 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 seu lugares e o Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião. 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Vereador Freixial perguntou qual é o horário do Arquitecto Francisco Cardoso. 
 
O Senhor Presidente informou que faz o horário normal, só que flexível, não tem que entrar às 
9h e sair às 17h30m, se entra mais tarde, sai mais tarde, e por vezes também tem reuniões na 
CCDR e, estando ao  serviço, não está na Câmara. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se há algum motivo que o possa ter levado a mudar a sua 
postura no atendimento aos munícipes, uma vez várias pessoas se queixaram que faz o 
atendimento de um modo agressivo. 
 
O Senhor Presidente informou que não tem qualquer registo de reclamação, no entanto, quem o 
conhece sabe que ele tem uma postura muito directa, um modo de falar muito expansivo e 
quando não vai de encontro ao que os munícipes querem ouvir, não é bem aceite pelas pessoas, 
o que acontece com qualquer arquitecto de qualquer Câmara. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual foi a causa que a Câmara perdeu, no Tribunal, 
relativamente às carreiras dos motoristas. 
 
O Senhor Presidente informou que havia divergência relativamente à carreira de Motorista, 
segundo a nossa jurista era considerada uma carreira horizontal, segundo o STAL era uma 
carreira vertical, o Presidente foi o próprio a dizer aos motoristas para recorrerem do seu 
despacho e a Câmara agiria conforme decisão do Tribunal. O tribunal decidiu considerar que era 
carreira vertical e desde logo, a Câmara aplicou o despacho para todos os funcionários na 
mesma situação, levantou-se a questão, desde quando eram devidos os retroactivos, a Câmara 
acordou fazer o pagamento de retroactivos desde determinada data, alguns não concordaram 
com a data, queriam o pagamento desde a data do Decreto-Lei, e tornaram a recorrer, 
aguardamos a decisão do Tribunal. No entanto, saiu recentemente um acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo que considera a carreira horizontal, mas a Câmara, desde que proceda 
de acordo com a decisão do Tribunal fique salvaguardada. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se o Senhor Alexandre Roque já não está ao serviço, 
quem é o actual encarregado-geral. 
O Senhor Presidente informou que está a assegurar essas funções, provisoriamente, o Zé 
Domingos Roque, encarregado do parque de máquinas e viaturas. 
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O Senhor Vereador Freixial disse que, não querendo retirar competências ao Zé Domingos, 
levantou a questão porque, se fosse uma situação definitiva não concordava, uma vez que, não 
seria possível os serviços serem bem coordenados por uma pessoa que, a maior parte das 
vezes, anda em serviço externo. 
 
O Senhor Presidente informou que, o Zé Domingos foi o próprio a reconhecer essa situação, 
mas trata-se de uma situação transitória e nos dias em que há saídas com o autocarro o 
funcionário combina com o Vereador Recto que assegura a sua falta. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente 
2. Subsídios Suinicultura 
3. Expediente 
4. Subsídios 
5. Contrato referente ao empréstimo para o pavilhão de exposições 

 

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

 

OBRAS CONHECIMENTO 
SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA GAIVOTA VELHA, LDA, com sede na Rua Fialho de Almeida, 
nº12, Redondo. Informando que o Técnico Responsável pela Direcção Técnica e Empreiteiro 
foram substituídos antes do inicio dos trabalhos e solicitando a aprovação do projecto de 
arquitectura referente as alterações em obra, processo nº80/03. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/03/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
VENÂNCIO JOAQUIM CAVACA LINO, residente no Monte Branco no Freixo. Solicitando 
alterações a rede de drenagem de águas pluviais, referentes ao Loteamento do Freixo 
Proc.º1/03. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2006/09/26. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO JOSÉ MENDES VALADAS, residente na Rua Almeida Garrett, nº12 em Redondo. 
Solicitando que o processo nº110/05 seja arquivado. Arquive-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2007/03/19 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA HELENA NUNES CASACA ROQUE, residente na Rua Cândido dos Reis, nº12, 
Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº104/06. 
Deferido, condicionado, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
JOÃO ANTÓNIO FORTES BALAGUEIRA, residente na Rua da Liberdade, nº3, Sintra. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo 
n.º78/06. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2006/11/15 e a 
2007/03/15. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
ELISABETE MARIA GATO MONTE PITEIRA, residente na Rua Dr.º António José de Almeida, 
nº21 em Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, 
referente ao processo n.º102/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/02/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
PAULO ALEXANDRE RITA MATALOTO, residente na rua Conde de Monsaraz, nº8 R/C Esq.º 
em Redondo. Solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº13/06, referente ao 
processo n.º101/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
CARLOS JACINTO DA SILVA MENDES, residente na Quinta das Canas, Caixa Postal 453, 
Foros da Fonte Seca, Redondo. Solicitando a prorrogação do prazo para a emissão do Alvará de 
Licença de Obras, referente ao processo n.º102/05. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2007/03/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
CLONIX ACTIVIDADE AGRICOLA, S.A, com sede na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 13º Piso, 
Lisboa. Solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº73/06, referente ao processo 
n.º4/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/02/28. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
B&P – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede na Rua 1º de Maio, Lote 4, 
Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº19/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL PERDIGÃO PIRES, residente na Rua Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, Lote 36 
em Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e autorização para que o 
mesmo seja averbado em nome dos actuais proprietários, processo nº2/07. Deferido, 
respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/08 e a 2007/03/11. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL PERDIGÃO PIRES, residente na Rua Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, Lote 36 
em Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº1/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ROSA VITÓRIA DE JESUS LOPES CANDEIAS E OUTROS, residente na rua da Revendedora, 
nº18, Bairro da Torregela, Évora. Solicitando a aprovação do  licenciamento, referente ao 
processo n.º131/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/01/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA MARGARIDA PINHEIRO CALADO VALVERDE, residente na Urbanização Horta do 
Letras, Lote 18, Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento e a emissão do Alvará de 
Licença de Obras, referente ao processo n.º91/06. Deferido, respectivamente por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/03/05 e a 2007/03/08. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
ALEXANDRE MANUEL ROQUE CASINHA,  residente na Rua 1º de Maio, nº31, Aldeias de 
Montoito. Solicitando a aprovação do licenciamento e a emissão do Alvará de Licença de Obras, 
referente ao processo n.º88/06. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 
2007/03/11 e a 2007/03/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
LUIS FILIPE PITEIRA FANICA, residente na Praça D. Diniz, nº11 em Redondo. Solicitando a 
emissão do Alvará de Licença de Obras, referente ao processo n.º118/05. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2006/01/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIAS / LICENÇAS E UTILIZAÇÃO 
JOÃO JOSÉ FALEIRO DOS SANTOS ALMEIDA, residente na Quinta Courelas do Zambujeiro, 
Estrada de Santa Susana, Redondo, solicitando a emissão de Licença de Utilização – Instalação 
de Bovinos, sem realização de Vistoria referente ao processo nº4/07. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2007/03/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
GUILHERMINA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO CALADO BIZARRA E OUTROS, residente na 
Rua Ford, Lote 795, Quinta da Marquesa nº3, Quinta do Anjo, solicitando a emissão de Licença 
de Utilização – Apoio Agrícola, sem realização de Vistoria referente ao processo nº22/07. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
VENÂNCIO ISIDORO GONÇALVES, residente na Rua Manuel Teixeira Gomes, Lote 103, 3D, 
Chelas, solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria referente ao 
processo nº13/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
GERTRUDES MARIA RAMALHO REI SARAIVA, residente no Beco à Rua Manuel Joaquim 
Piteira, nº2, Redondo, solicitando vistoria para divisão em propriedade horizontal processo n.º 
99/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/09. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
REQUERIMENTOS DIVERSOS 

ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA VALADAS CARRAPIÇO, residente na Rua Gago Coutinho, nº1A, 
Frente, Redondo, solicitando que a Licença de Utilização n.º 21/91 seja Averbada em seu nome. 
Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/19. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
CÉLIA SOFIA ROXO ORVALHO, residente na Rua Porta Larga, nº7, Bairro da Malagueira, 
Évora, solicitando cópias de todos os elementos referentes ao prédio urbano sito em Santa 
Susana processo nº36/07. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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VICTOR PASCOAL NOBRE CASACA, residente na Rua da Ladeira, nº9, Redondo, efectuando 
uma reclamação, processo nº1/07. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2007/02/13. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
PERPÉTUA ROSA GRAZINA, residente na Rua Eça de Queiroz, Redondo, solicitando certidão, 
processo nº43/07. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA GERTRUDES GASPAR SANTANA CARMELO ROSA, residente na Rua Miguel 
Bombarda, nº28, Redondo, efectuando uma reclamação, processo nº16/07. Informe-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2007/02/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JORGE MANUEL NOBRE AUGUSTO, residente na Rua Virgílio Correia, nº9, 3º Dt.º, Lisboa, 
solicitando cópia autenticada da Licença de habitação, referente ao processo nº60/97. 
Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2007/03/20. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
BERNARDINO JOSÉ MENDES SIQUENIQUE, residente nos Foros da Fonte Seca, Redond o, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº42/07. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2007/03/14. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

SUINICULTURA 
MICHEAL BRAIN MAC DONAGH MOLLET, residente no Alto da Bonita Ranholas, Sintra 
solicitando parecer sobre localização de Exploração de Suínos, em regime extensivo, com um 
efectivo de 350 Animais para engorda no prédio rústico denominado Herdade da Maroteira, 
processo nº5/07. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e com base nos pareceres técnicos dar 
parecer favorável. 

 
EXPEDIENTE 

Propôs o Senhor Presidente que, uma vez que o dia da 2ª reunião do mês de Abril é feriado, a 
Câmara altere a data das reuniões realizando-se apenas uma reunião no dia 18/04, pelas 15h, 
sendo esta pública. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio 
ao Redondense Futebol Clube, para fazer face às despesas com a realização do torneio de 
futebol juvenil – Páscoa /2007 no valor de 1.500 € e um troféu. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
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Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio 
ao Montoito Sport Clube, para fazer face a despesas com a electrificação do seu campo de 
futebol, no valor de 2.500 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente um carta da D. Ana Maria Varela, solicitando ajuda na compra de chão para a sua 
cozinha, sendo a medida 4m de comprimento por 3 m de largura. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material solicitado. 
 
Presente uma carta do Senhor Manuel Inácio Nobre Marques, solicitando ajuda para fazer um 
pequeno quarto de banho na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra. 
 
Presente um carta de Senhor Jair Eduardo Rodrigues Curado, solicitando 3 sacas de cimento, 
areia grossa e 2 sacas de cola, para obras na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material solicitado. 
 
Presente uma carta do Senhor António Francisco Canelas Rita, solicitando apoio na reparação 
do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra. 
 
Presente uma carta da D. Josefa Molefa Antunes, solicitando apoio na reparação do telhado da 
sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra. 
 

 
CONTRATO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO PARA O 

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES 
Presente o contrato referente ao empréstimo aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal para o Pavilhão de Exposições, a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a assinatura do referido contrato e 
dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura. 
 
 

 
 
 
 

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. 
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