
 

 

 
ACTA N.º 04/2010 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 24/02/2010 

 
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 Carvalho Freixial 

  Sr. José Manuel Mendes Portel 
  D. Maria Inácia Pulido Cachopas 
 

 
 

OUTRAS PESSOAS 
 
Responsável pela elaboração da acta: 

 
NOME: Maria Arminda F.M.P. Barradas 
 
CARGO: Coordenadora Técnica 

 
 

 
FALTAS 

 
Faltas justificadas: Sr. Alfredo Falamino Barroso 
         
Faltas por justificar: 
 
 

 
Operações Orçamentais:  2.644.686,51 € 

 
Operações Não Orçamentais:    197.487,75 € 
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ABERTURA 
Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, 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 
Carvalho Freixial, José Manuel Mendes Portel e Maria Inácia Pulido Cachopas, faltou o Senhor 
Presidente Alfredo Falamino Barroso. 

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, o Sr. Vice-
Presidente declarou aberta a reunião. 
 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 10/02/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara tem conhecimento que há lixo depositado na 
Estrada da Boa Vista, nomeadamente um frigorifico velho, o que pode levar a que comecem a 
depositar ali entulho e lixo variado. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que irá ser limpo. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Estrada da Fontinha dos Remédios vai ser reparada. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que será reparada quando terminar a obra da Circular. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou quando recomeçam as obras dos arruamentos da Aldeia da 
Serra D’Ossa. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que a obra de arruamentos da Aldeia da Serra ainda não 
recomeçou devido ao mau tempo, uma vez que o serviço que é para ser feito não pode ser feito 
com chuva.  
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual o montante dos custos do Carnaval. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que os custos do Carnaval rondam os 14.000,00 €. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que considera que a qualidade do trabalho apresentado no desfile 
de Carnaval é muito superior ao valor que foi gasto. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que considera uma pena não se ter podido realizar o desfile na 
3ª feira, mas felizmente, ainda se pode realizar no Domingo e pode ser apreciado o trabalho. 
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ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente  
2. Expediente 
3. Subsídios 

 

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

 
ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

Presentes os processos constantes da relação elaborada pelo Serviço de Administração 
Urbanística, que a seguir se transcreve, informando sobre os despachos dados pelo Senhor 
Presidente e Senhor Vice-Presidente:  
Carla Manuel de Sousa Prates Martins, residente na Rua Conde Monsaraz, nº 18, 1º Esq.º em Redondo, 
solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº 5/09, processo nº 115/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/02/03. 
António Vicente Jacinto Costa, residente em Santa Susana, solicitando o averbamento no processo nº 
11/09. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/01. 
Francisco Manuel Andrezo Boleto, solicitando a emissão do alvará de Licença de obras, referente 
ao processo nº 171/04. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/08. 
Paulo Joaquim Climaco Amélio, residente na Vivenda Perdigão, Roucas, Redondo, solicitando a 
aprovação do licenciamento e emissão do alvará de Licença de obras, processo nº 22/08. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/01 e por despacho do Senhor Presidente 
a 2010/02/08. 
Carlos Alberto da Assunção Guerreiro da Cunha e outros, residente na Travessa do Barão, nº 
9 em Évora, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de 
Vistoria, processo nº 5/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/19. 
Pedro Miguel Xarepe de Almeida Sedas, residente na Rua Serpa Pinto, nº 28 B em Estremoz, solicitando 
a prorrogação do horário de funcionamento, processo nº 48/07. Indeferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/02/10. 
António José Ferreira Valadas Carrapiço, residente na Rua Gago Coutinho, nº1 A, Frente em 
Redondo, entregando a Ficha de Segurança Contra Incêndios, para anexar ao processo nº 19/91. 
Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/09. 
Maria Manuela Veiga Nunes Ribeiro, residente na Rua Timor Leste, Lote E13, em Redondo, 
comunicando a realização de obras e solicitando a ocupação da via pública, processo nº 8/10. 
Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/03. 
Nuno Miguel Cochicho Rosa Grilo Festas, com ateliê na Rua Miguel Bombarda, nº 40 em Redondo, 
solicitando a emissão de declaração, processo nº 14/10. Concordo, com a informação dos Serviços, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/02/11. 
Aliança Florestal, S.A., com sede no Pólo Industrial de Portucel, Apartado 55, Mitrena, Setúbal, solicitando 
a emissão de pareceres sobre rearborização, processos nºs 133/09 e 132/09. Concordo, com o parecer 
técnico, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/03. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 
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EXPEDIENTE 

Presente um oficio do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos informando que existe o real 
perigo de, a muito curto prazo, ser encerrado o Serviço de Finanças de Redondo. Informa ainda 
que o quadro legal do Serviço de Finanças de Redondo passará de 9 para 4 funcionários (incluído 
chefias), pelo que considera o STI que este é o primeiro passo para, de uma forma consumada, 
esse serviço ser fechado. 
 
O Senhor Vice-Presidente propôs que a Câmara contactasse a Direcção-Geral das Contribuições 
e Impostos no sentido de apurar qual a intenção relativamente ao Serviço de Finanças de 
Redondo, manifestando desde já o seu desagrado, caso se verifique que a informação do STI 
corresponde à realidade, uma vez que o encerramento do serviço causaria grande transtorno à 
população do Concelho de Redondo 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que se abstém, uma vez que não se tem conhecimento se esta 
informação corresponde à realidade. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Senhor Vereador Freixial e os 
restantes votos a favor, contactar a Direcção Geral das Contribuições e Impostos, no sentido de 
apurar qual a intenção relativamente ao Serviço de Finanças de Redondo, manifestando desde já 
o seu desagrado, caso se verifique que a informação do STI corresponde à realidade, uma vez 
que o encerramento do serviço causaria grande transtorno à população do Concelho de Redondo. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel informando que na sequência da 
deliberação tomada na reunião de Câmara de 23/12/2009, deverão ser pagos os seguintes 
valores, referentes a taxas associativas / arbitragem: 
Redondense Futebol Clube  3.500,00 € 
Núcleo Andebol de Redondo   1.050,00 € 
Aldeense Futebol Clube   1.820,00 €. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição da 3ª tranche do 
subsídio anual ao Montoito Sport Clube, no valor de 1.000,00 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente um requerimento em nome do Senhor José Manuel Fanica Piteira, residente nos Foros 
da Fonte Seca, solicitando apoio para reparações urgentes na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 6 sacas de cimento, 1 m³ de areia, 1 
palete de tijolo de 15, 12 m de tubo PVC “½”, 12 m de tubo PPR “20”, 6 tês simples, 6 casquilhos 
“½”, 12 m de tubo PVC”50” e 6 curvas de “50”. 
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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. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


