
 

 

 
ACTA N.º 03/2010 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 10/02/2010 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,00 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:   Sr. Alfredo Falamino Barroso 
 

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:  
         
Faltas por justificar: 
 
 

 
Operações Orçamentais:  1.988.942,37 € 

 
Operações Não Orçamentais:    242.293,16 € 
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ABERTURA 
Aos dez 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 Alfredo Falamino Barroso, na qualidade de 
Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores António José Rega Matos Recto, 
Domingos Ricardo Lino Carvalho Freixial, José Manuel Mendes Portel e Maria Inácia Pulido 
Cachopas. 

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. 
Presidente declarou aberta a reunião. 
 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 27/01/2010. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Senhor Presidente por não ter 
estado presente, aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que considerava que as deliberações da Câmara deviam ser 
publicitadas em todos os locais públicos do Concelho, nas várias localidades. 
Perguntou ainda, a quem pertence a manutenção da estrada de acesso à Barragem da Vigia. 
 
O Senhor Presidente informou que é propriedade e responsabilidade da associação de Regantes, 
no entanto, a Câmara tem feito algumas reparações e conservação. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara tem competência para colocar um STOP na 
Estrada que vem do acesso da Estrada da Fonte / Cemitério para a Estrada Nacional de Vila 
Viçosa. Perguntou ainda o que está a ser feito e por quem no caminho que vai do campo de tiro 
para os Foros. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que na saída da estrada da Fonte para a Estrada Nacional 
está um STOP, vai confirmar porque pode ter sido derrubado, mas deve ter um STOP. 
Em relação ao Caminho para os Foros, desde o Campo de Tiro, é a Câmara que está a reparar 
essa estrada, que já existia em tempos e era conhecida pela Estrada da Fontinha. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou o que se passa com a Rotunda da Estrada da Serra à Rua 
do Almagre. 
 
O Senhor Presidente informou que essa Rotunda nada tem a ver com a obra da Circular, tem a 
ver com o loteamento do Engº Luis Silva que neste momento está parado. No entanto, quando 
chegar a altura, se o proprietário do loteamento não fizer a obra, será analisada a situação para 
ser feita pela Câmara. 
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O Senhor Vereador Freixial perguntou se há hipótese de a Câmara colocar um espelho na Rua 
Cândido dos Reis, quando se sai da Travessa do Perdigão. 
 
O Senhor Presidente disse que vai ser analisada a situação. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou porque razão há tantas rupturas de água na Vila. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que as rupturas se devem à idade da conduta que já tem 33 
anos e começam a surgir problemas. Além de que tem chovido muito o que dá origem a surgirem 
mais problemas. Tem que ser pensada e programada a substituição da conduta, mas tem que ser 
bem programada e terá que ser uma obra faseada e a intervenção terá que ser feita por zonas. 
Quando há uma ruptura não se pode desligar a água por zonas porque as válvulas de 
seccionamento também estão a dar problemas, porque têm a mesma idade. 
 
O Senhor Presidente informou que o assunto da conduta de águas está a ser analisado com as 
Águas do Centro Alentejo, uma vez que, sendo a obra feita por esta entidade, pode ser 
candidatada ao POVT. Ao mesmo tempo, estando prevista a abertura de valas para passar a fibra 
óptica, tem que se tentar articular para ser tudo feito na mesma altura, a passagem da fibra, a 
substituição da conduta e, ao mesmo tempo, renovar a calçada das ruas que estão em pior 
estado. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se à entrada de Santa Susana não há hipótese de colocar 
raid’s na barreira. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que está previsto levar semáforos. 
 
O Senhor Vereador Recto solicitou autorização ao executivo para utilizar as instalações e 
máquinas da carpintaria para fazer uma mobília de cozinha. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a autorização solicitada. 
 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente  
2. Expediente 
3. Lotes da Quinta da Faia 
4. Desclassificação da EN 254 – Troço Azinhalinho / Bencatel 
5. Subsídios 
 

 

 PAGAMENTOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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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:  
Miguel José Besteiro Beira, residente na Estrada de Viana, Lote 10, Évora, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente as alterações em obra e licenciamento, processo 
nº 23/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/21. 
Isabel Maria Morais da Silva Pinto e Ataíde Cordeiro, residente na Rua Marquês de Fronteira, 
nº 131, 5º Esq.º, Lisboa, solicitando a emissão do alvará de Licença de obras, referente ao 
processo nº130/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/27. 
António José Canelas, residente na Rua do Patrocínio, nº 42 R/C, Dt.º, Lisboa, solicitando a 
emissão do alvará de Licença de obras e ocupação da via pública, processo nº 18/06. Deferido e 
Concordo com a informação do fiscal, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/13 e 
2010/02/01. 
Nuno Miguel Neves Guerra, residente na Rua 25 de Abril, nº65 em Aldeias de Montoito, 
solicitando a prorrogação do prazo para emissão do Alvará de Licença de Obras, processo nº 
3/07. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/02. 
Sónia Cristina Laranjinho Nobre, residente no Loteamento dos Foros da Fonte Seca, Lote 3, 
Caixa Postal 452 em Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a construção de telheiro, processo nº171/04. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/18 e a 2010/01/27. 
Joaquim António Ribeiro Lobato, residente na Rua de Montoito, nº18 em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº40/08. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/27. 
Leitões de Negrais, Lda, com sede na Avenida General Barnabé António Ferreira, nº113, 
Negrais, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº43/09. 
Deferido, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/01. 
Maria Joana Pita Duque Grenho, residente na Rua de Montoito, nº 4A em Redondo, solicitando a 
emissão do alvará de Licença de obras, processo nº7/09. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/01/29. 
Fernando Manuel Bibes Barradas, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E9 em Redondo, 
solicitando a emissão do alvará de Licença de obras, processo nº 104/07. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2010/01/29. 
Olga Maria Pereira Pinto Bento Parreira, residente na Rua do Lagar, nº2B, Redondo, solicitando 
o averbamento no Alvará de Licença de Utilização nº40/00. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/01/22. 
Maurício Joaquim Inverno Rapozinho, residente na Rua do Matadouro, nº3 em Redondo, 
solicitado a realização de vistoria, processo nº3/10. Concordo, com a informação dos serviços, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/02/02. 
Porfírio José da Silva Nunes Perdigão, residente na Vivenda Perdigão, Vinhas, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, processo nº4/10. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/02. 
Brites Isabel Pisco Barrancos, residente na Horta do Letras, Lote nº7, Redondo, solicitando a 
emissão de certidão, processo nº86/01. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/01/26. 
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Rosa Maria Pereira Henriques, residente na Rua das Correias, nº10, Évora Monte, solicitando a 
emissão de horário de funcionamento, processo nº45/05. Autorizada, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/01/26. 
Direcção-Geral dos Impostos, com sede no Largo Bento de Jesus Caraça em Redondo, 
solicitando informação sobre a viabilidade de construção, processo nº4/09. Deferido de acordo 
com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/27. 
Direcção-Geral dos Impostos, com sede no Largo Bento de Jesus Caraça em Redondo, 
solicitando a avaliação de prédios em Ruínas, processos nºs 2/10 e 3/10. Oficie-se, de acordo com 
a informação do fiscal, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/28. 
João Fernando Canhão Félix, residente na Rua Padre Manuel Granja, nº33 em Redondo, 
solicitando a emissão de parecer favorável, processo nº7/10. Concordo, emita-se parecer 
favorável, de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/01. 
Imomacau- Empreendimentos Imobiliários, Lda, com sede na Rua Padre Manuel Granja, nº 33 
em Redondo, solicitando a emissão de certidão, processo nº6/10. Certifique-se, de acordo com o 
despacho do Senhor Presidente a 2010/02/01. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Presente uma informação da Jurista da Câmara, Drª Ana Pinto, referente ao pedido de 
autorização de isenção de IMT, em nome de Encosta do Sobrado, Sociedade Vitivinícola, Lda 
e Casa Agrícola Santana Ramalho, Lda. 
Os Requerentes pretendem proceder ao aumento de capital em espécie nas sociedades 
respectivas. Nos termos do artigo 2º nº 5 alínea e) do Código do Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis esta operação está sujeita a I.M.T. 
As sociedades acima referidas apresentaram novos pedidos de isenção de I.M.T. bem como nova 
documentação. 
A isenção requerida vem prevista no artigo 43º nº 3 alínea b) do Estatuto dos Benefícios Fiscais e 
regulamentada no Decreto-Lei nº 55/2008, de 26 de Março respeitando a benefícios fiscais 
relativos à interioridade, competindo a sua atribuição e fiscalização à Direcção Geral dos 
Impostos. Contudo, cabe às entidades beneficiárias obterem, previamente, a autorização do 
órgão deliberativo do respectivo município (artigo 2º nº 1 alínea h) do Decreto-Lei nº 55/2008, 
de 26 de Março e artigo 43º nº 5 do Estatuto dos Benefícios Fiscais). 
Segundo o disposto no artigo 12º nº 2 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) 
«A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, através de deliberação 
fundamentada, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 
próprios.» 
A documentação necessária para apreciar a eventual autorização de isenção está reunida, a 
saber: 

- Certidão comercial; 
 - Declaração da Direcção-Geral dos Impostos em como não existem dívidas de 
Contribuições e Impostos, ou outras receitas do Estado. 
 - Declaração da Segurança Social comprovando a situação contributiva regularizada. 

- Declaração dos representantes no sentido dos prédios abaixo mencionados serem 
afectos duradouramente à actividade das empresas. 

Os prédios a afectar à actividade da Casa Agrícola Santana Ramalho, Lda, são: 
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- Prédio rústico denominado “ Courelas do Zambujeiro “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo 
matricial 16º da secção 029 do Concelho e Freguesia de Redondo e descrito sob o nº 18 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Courelas do Zambujeiro “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo 
matricial 17º da secção 029 do Concelho e Freguesia de Redondo e descrito sob o nº 1883 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Courelas do Zambujeiro “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo 
matricial 18º secção 029 do Concelho e Freguesia de Redondo e descrito sob o nº 1833 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Quinta do Tumilho “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo matricial 
494º da secção 005 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 328 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Alcadaria “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo matricial 498º da 
secção 005 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 330 da 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Vale da Mencoca “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo matricial 
119º da secção 003 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 325 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Vale das Vinhas “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo matricial 
23º da secção 006 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 329 na 
Conservatória do registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Vale da Mencoca “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo matricial 
120º da secção 003 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 327 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Quinta de Sabicos “sito em Redondo, inscrito sob o artigo 221º da 
secção 006 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 331 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio urbano denominado “ Casa de Sabicos “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo provisório 
1817 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 331 na Conservatória 
do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado Quarteis do Vale da Mencoca, sito em Redondo, inscrito sob o artigo 
matricial 52º da secção 003 do Concelho de Redondo, Freguesia de Montoito e descrito sob o nº 
326 na Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
Os prédios a afectar à actividade da Encosta do Sobrado, Sociedade Vitivinícola, Lda, são: 
- Prédio rústico denominado “ Courelas do Vale do Cepo “ sito em Redondo, inscrito sob o artigo 
matricial 6º da secção 046 do Concelho e Freguesia de Redondo e descrito sob o nº 2232 na 
Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio rústico denominado “ Courelas do Vale de Sobrados “ sito em Redondo, inscrito sob o 
artigo matricial 1º da secção 046 do Concelho e Freguesia de Redondo e descrito sob o nº 2232 
na Conservatória do Registo Predial de Redondo. 
- Prédio urbano sito nas Courelas do Vale de Sobrados, inscrito sob o artigo matricial 1003º do 
Concelho e Freguesia de Redondo e descrito sob o nº 2232 na Conservatória do Registo Predial 
de Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a isenção de IMT conforme solicitado, 
submetendo a mesma à apreciação da Assembleia Municipal. 

 
Conselho Municipal de Educação 
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Informou o Senhor Presidente que a Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento Vertical de Redondo, apresentou o elemento em falta para a composição do 
Conselho Municipal de Educação, pelo que apresenta a proposta de constituição do Conselho 
Municipal de Educação, com base no art.º 5 e 6 do Decreto-Lei nº 7/2003 e tendo em conta a 
informação prestada pelas respectivas entidades: 
Presidente da Câmara Municipal de Redondo  
              Eng. Alfredo Falamino Barroso 
Vereador do Pelouro da Educação e Cultura 
              Sr. José Manuel Mendes Portel 
Representante das Juntas de Freguesia de Redondo 

António Joaquim Siquenique Carriço 
Direcção  Regional da Educação do Alentejo 
             Efectivo -  Dr. José Lopes Verdasca 
             Substituto - Dr. Inácio Santos 
Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público 
              Dr. António Alberto Costa 
Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público 
               Mónica Maria Mestre Taniça 
Representante do Estabelecimento de Educação Pré-Escolar Pública 
                Maria da Graça Andrade 
Representante do Estabelecimento de Educação Pré-Escolar Privado 
                 D. Maria Luísa Fernandes Barrancos Mira da Silva 
Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
Agrupamento Vertical de Redondo 
                Efectivos – Eduardo Marreiros 
                                    Célia Mataloto 
                Suplente – Florbela Madeira 
Representante dos Serviços Públicos de Saúde 
                Isabel Maria Maia Silva Bento Marque 
Representante dos Serviços da Segurança Social 
                Dr.  João António Parreira Canha 
Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional 
                Drª. Teresa Mafalda Andrade 
Representante dos Serviços Públicos da Juventude e Desporto Direcção Regional do 
Alentejo 
                Ana Paula Matos Palolo 
Representante das Forças de Segurança 
                Cap. de Infª. Rogério Paulo Magro Copeto 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada e submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

LOTES DA QUINTA DA FAIA 
Propôs o Senhor Presidente a atribuição dos seguintes lotes da Quinta da Faia: 
Tânia Cristina Roque Valente  Lote 62 
Miguel Francisco Ribeiro Leal  Lote 92 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
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DESCLASSIFICAÇÃO DA EN 254 – TROÇO AZINHALINHO / 

BENCATEL 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara comunique à EP Estradas de Portugal, S.A., a 
disponibilidade em negociar a desclassificação da EN 254 – troço Azinhalinho / Bencatel. Haverá 
um acordo entre a Câmara Municipal de Redondo, a Câmara Municipal de Vila Viçosa e a EP 
Estradas de Portugal, S.A., em que a estrada será entregue pela EP Estradas de Portugal, 
devidamente requalificada mediante projecto que mereça o acordo das entidades envolvidas, e 
posteriormente a conservação será efectuada pelas respectivas Câmara Municipais. O troço 
pertencente ao Concelho de Redondo tem cerca de 5 Kms. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 
SUBSIDIOS 

Presente uma carta em nome da D. Adelina Félix de Sousa Catronga, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara para pintura da sua habitação.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra solicitada. 
 
Presente uma carta em nome de Venâncio Fortes da Silva, residente nas Courelas do Monte 
Branco, solicitando o apoio da Câmara para pintura da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra solicitada. 

 
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. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


