
 

 

 
ACTA N.º 11/2009 
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INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 17,30 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:   Sr. Alfredo Falamino Barroso 
 

VEREADORES: Sr. José Lopes Cortes Verdasca 
   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: Coordenadora Técnica 

 
 

FALTAS 
 

Faltas justificadas: Sr. António José Rega Matos Recto  
           
          
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais:  1.572.870,80 € 

 
Operações Não Orçamentais:    254.075,03 € 
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ABERTURA 
Aos vinte e quatro dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, 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 José Lopes Cortes 
Verdasca, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o 
Senhor Vereador Senhor António José Rega Matos Recto. 

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 27/05/2009. 
Não havendo propostas de alteração foi a referida acta posta à votação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Presidente entregou a listagem de subsídios atribuídos em 2008 à população mais 
carenciadas, solicitada pelo Senhor Vereador Freixial. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou porque razão a Praça de Touros se tem chamado Fórum de 
Eventos Promocionais e agora ficou Coliseu de Redondo. 
 
O Senhor Presidente informou que para efeitos de candidatura, em termos de Orçamento e PPI, 
adequava-se mais Fórum de Eventos Promocionais, mas agora para ficar o nome definitivo entre 
Arena e Coliseu, após conversa com várias pessoas optou-se por Coliseu de Redondo. 
 
O Senhor Vereador Freixial congratula-se pelo facto de já terem sido colocados os espelhos 
retrovisores na Rua Cândido dos Reis, como já tinha falado aí há algum tempo, ficou a faltar um 
ao pé dos Bombeiros, na Rua Padre Manuel Granja. Perguntou ainda em relação à passadeira, 
que também já tinha sido falada, em frente à loja do José Manuel Piteira. 
 
O Senhor Presidente informou que são assuntos tratados pelo Vereador Recto, sabe que a 
questão da passadeira já foi falada, mas não sabe o que está previsto. Em relação ao espelho, 
possivelmente ainda irá ser colocado. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara não disponibilizou transporte para os 
munícipes irem votar nas Eleições Europeias. 
 
O Senhor Presidente informou que, normalmente, há motoristas de prevenção e, se for solicitado 
por parte das Mesas ou até dos particulares, o transporte é cedido. Neste caso, não chegou 
nenhum pedido de transporte à Câmara. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou se o Senhor Presidente já tinha a cópia dos 
termos de referência do PP da Casa Alta. 
 
O Senhor Presidente informou que já foi solicitada ao técnico e vai ser fornecida. 
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ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Inscrição de Técnico 
3. Expediente 
4. Preços dos Bilhetes da Piscina descoberta 
5. Repartição do montante FEF 
6. Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de redondo – Espaços Exteriores da 

Zona Envolvente do Castelo – 1ª fase 
7. Aquisição de Manuais Escolares para os alunos do 1º Ciclo  
8. Proposta de Regulamento para atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do Ensino 

Superior  
9. Subsídios 
10. Data das Reuniões de Julho e Agosto  

 

 
PAGAMENTOS 

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

ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 
Presentes os processos referentes à relação, que a seguir se transcreve, elaborada pelo Serviço 
de Administração Urbanística, informando sobre os despachos dados pelo Senhor Presidente e 
Senhor Vice-Presidente:  
João Manuel Pereira Saraiva, residente na Rua Comendador Ruy Gomes, Nº26 em Redondo, 
solicitando o licenciamento de Operação de Loteamento, sita em Caminho Público (acesso à 
Boavista), processo nº4/05. Deferido. À Reunião para ratificar, por despacho do Senhor Presidente 
a 2009/06/08. 
Casa Agrícola Alexandre Relvas, Lda, com sede na Herdade da Madeira Nova de Baixo em 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº65/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/05/06.  
Rui Manuel Pereira da Glória, residente na Rua de Milão, nº13, 1º F em Laveiras, Caxias, 
solicitando o averbamento e a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº148/05. 
Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/10 e por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2009/04/09.  
José António Grave Duque, residente na Avenida Dinis Miranda, Lote E3 1º, em Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº67/08. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/03/13. 
Maria do Rosário Pita Tavares Caeiro, residente no largo 25 de Abril, nº9 em Redondo, 
solicitando a aprovação da arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº75/05. Deferido, 
respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2008/12/11 e a 2009/04/21. 
Valor Presença – Unipessoal, Lda, residente na Rua 5 de Outubro, nº36 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao processo nº47/08. Deferido, de 
acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/03. 
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Vítor Jorge Neves Magarreiro Ferreira, residente na Rua 1º de Maio, Lote nº7 em Redondo, 
solicitando a emissão do alvará, referente ao processo nº34/08. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/06/17.  
Nuno Rodrigo Cocó Ramalho, residente na Rua do Castelo, nº28 em Redondo, solicitando a 
emissão do alvará, referente ao processo nº55/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/22. 
B&P – Sociedade de Construção Civil, Lda, com sede Rua 1º de Maio, Lote 4 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente ao processo nº3/09. Deferido, de 
acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/12. 
Maria Inácia Hermínio Coelho Freira, com residência na Rua Cândido dos Reis, nº6A em 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do alvará, referente ao processo 
nº74/08. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/30 e a 
2009/05/27.  
Victor Manuel Maneiras do Carmo, residente na Rua João Anastácio da Rosa, nº13 em 
Redondo, solicitando a reapreciação do processo nº137/99. Proceder de acordo com o parecer 
Jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/03/25. 
Respint – Restauração e Pintura, Lda, com sede na Rua Almeida Garrett, nº12 em Redondo, 
solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº25/08, processo nº127/07. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/08. 
Vítor José Siquenique Freira, residente nos Foros da Fonte Seca, Vivenda dos Arcos, Caixa 
Postal nº411 em Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem 
realização de Vistoria, referente ao processo nº32/09. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/06/17. 
Elton Luís Ambrósio Rosado Bibes, residente em Redondo, solicitando a emissão de horário de 
funcionamento referente ao estabelecimento de Bebidas, processo nº77/08. Autorizado, 
condicionado, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/22. 
Carlos M R Falé e Elisabete J M M Falé, com sede na Rua Eng.º Duarte Pacheco, nº5 A em 
Redondo, solicitando autorização para ser alterado o nome da empresa no horário de 
funcionamento referente ao seu estabelecimento comercial, processo nº26/00. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/05/18. 
Maria Ilda da Conceição Filipe, residente na Rua Mouzinho de Albuquerque, Redondo, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº18/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/05/10. 
Domingos António Nobre Farias, residente na Rua do Calvário, nº11 A em Redondo, solicitando 
a emissão de parecer favorável, processo nº71/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/06/15. 
Isabel Antónia Gomes Caraça, residente na Estrada dos Foros, nº49 em Redondo, solicitando a 
emissão de certidão, processo nº75/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/06/16. 
Julião António Recto Roques, residente Conde de Redondo, Lote nº76 em Redondo, solicitando 
o fornecimento de cópia da planta de arquitectura, referente ao seu prédio, processo nº82/09 
(50/95). Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/17. 
Francisco Joaquim Rebocho Siquenique, residente na Rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, 
Lote 28 em Redondo, solicitando o fornecimento de cópia da planta de arquitectura, referente ao 
seu prédio, processo nº54/09. Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/17. 
José Maldonado Rodrigues, residente na Rua de Fora, nº19 em Montoito, solicitando a emissão 
de certidão, processo nº70/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/15. 
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Júlia Maria Piteira Espanhol, residente em Santa Susana, solicitando a emissão de certidão, 
processo nº80/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/17. 
Isabel Maria Galhofas Fortes Melícias, residente na Estrada Principal, nº32 em Redondo, 
solicitando o fornecimento de cópia da planta de arquitectura, referente ao seu prédio, processo 
nº81/09. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/22. 
Teresa Joaquina Palma Rosado Ambrósio, residente na Rua Cândido dos Reis, nº20 em 
Redondo, solicitando o fornecimento de cópia da planta de arquitectura, referente ao seu prédio, 
processo nº79/09. Forneça-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/09. 
Rosa Josefa Grave Valagueiras Filipe, residente na Rua Cândido dos Reis, nº26 em Redondo, 
comunicando de obra de recuperação, processo nº30/09. Obteve o Visto, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/05/22. 
Manuel Luís Leal Lino, residente na Rua Sarmento Pimentel, nº90 em Corroios, solicitando a 
emissão de certidão, processo nº 44/09. Obteve o Visto, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/18. 
Nuno Rodrigo Santos Pereira, residente na Travessa das Mimosas, Vivenda Vale de Flores, 
Murtal, Parede, solicitando a emissão de certidão, processo nº65/09. Certifique-se de acordo com 
a informação do fiscal, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/22. 
Manuel Chambel dos Santos, residente na Rua Eng.º José de Matos Braancamp, nº2 em Évora, 
solicitando a emissão de declaração, processo nº31/09. Certifique-se, de acordo com a informação 
do fiscal, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/22. 
Isabel Maria Mataloto Carola, residente em Redondo, solicitando a emissão de certidão, 
processo nº68/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/27. 
Maria do Céu Nunes Rebocho Galhofo Piteira, residente na Rua António Batista Rico, nº25, 
Redondo, efectuando uma reclamação. Informe-se a reclamante do parecer do fiscal, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/05/12. 
Maria Joana da Silva Candeias Quadrado, residente no Bairro Novo do Freixo, nº34, solicitando 
que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito no Bairro Novo do Freixo, nº34 no Freixo, 
processo nº3/09. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/02. 
Maria Amélia Prazeres Sousa Bravo, residente na Rua Ary dos Santos, nº26, 3ºC, Feijó, 
Almada, solicitando autorização para a ocupação da via pública. Autorizado, por despacho do 
Senhor Presidente a 2009/02/26. 
João Luís Galhofo Valadas, residente no Bairro António Festas, nº26, Redondo, solicitando a 
emissão de declaração, processo nº41/09. Certifique-se de acordo com a informação, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/04/23. 
Faustino Manuel Novelo Pateiro, residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 525 em 
Redondo, solicitando o pagamento das taxas de Loteamento por um prazo até 12 meses. 
Deferido, por 6 meses de acordo com o nº2 artº 117 da lei 60/07, conforme despacho do Senhor 
Presidente a 19/06/09. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
INSCRIÇÃO DE TÉCNICO  

José Manuel Rainho Piteira, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº48 em Redondo, 
solicitando a renovação de inscrição de técnico nº124.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta deferir o pedido. 
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EXPEDIENTE 
Presente um requerimento em nome de António Miguel Pita Belchior solicitando que a Câmara 
prescinda do direito de preferência relativamente ao prédio sito na Rua de Montoito, 84 e 86, em 
Redondo, registado na Conservatória do Registo Predial de Redondo sob o número 
1476/19940427. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta prescindir do direito de preferência do prédio 
acima identificado. 
 
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira referente ao 
empréstimo bancário de médio e longo prazo, contraído ao Banco Espírito Santo, para 
financiamento da Circular Poente à Vila de Redondo – 2ª Fase, visado pelo Tribunal de Contas em 
25/01/2007, uma vez que, com base no ponto 2 da cláusula 3ª do referido contrato, consta que a 
sua utilização deverá ser efectuada num prazo de 24 meses da data de perfeição do contrato. 
Assim, tendo o referido prazo sido ultrapassado, solicita a aprovação de uma adenda ao contrato 
para prorrogação do prazo de mais 18 meses, sendo a mesma remetida à Assembleia Municipal 
para autorização. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a adenda ao contrato como proposto, 
mais deliberou submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

PREÇO DOS BILHETES DA PISCINA DESCOBERTA 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, solicitando o 
arredondamento dos valores dos preços dos bilhetes da Piscina Descoberta para 1,35€ e 2,30€, já 
com IVA incluído. Esta proposta obteve a aprovação do Senhor Presidente por despacho de 
28/05/2009. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho do Senhor Presidente. 
 

REPARTIÇÃO DO MONTANTE FEF 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira propondo que a 
Câmara delibere que a Repartição do Montante FEF, previsto na alínea a) do nº 1 do artigo 19º da 
Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, seja, no Orçamento de 2010, de 65% FEF corrente e de 35% FEF 
capital. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a repartição do Montante FEF como 
proposto. 
 

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DE REDONDO – ESPAÇOS EXTERIORES DA 

ZONA ENVOLVENTE DO CASTELO – 1ª FASE 
Presente e explicado o processo referente à empreitada de requalificação do Centro Histórico 
de Redondo - Espaços exteriores da Zona Envolvente do Castelo – 1ª Fase. 
 
Declaração de voto dos Senhores Vereadores do PS 
Consideram que o articulado de argumentário apresentado pela empresa Construções Salvobra, 
em particular no que respeita ao ponto 4 , 5 e 7, citados na página 3 do relatório do júri, não 
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parece respondido com segurança na análise / conclusão que é apresentada pelo júri na página 5. 
Não estão debatidos e contrariados os pontos 4, 5, 6 e 7 da empresa Construções Salvobra. 
Consideram que o relatório demonstra insuficiência de rebatimento de justificação. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes Verdasca e Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor 
Presidente, tendo este voto de qualidade, aprovar o relatório final referente à empreitada de 
requalificação do Centro Histórico de Redondo - Espaços exteriores da Zona Envolvente do 
Castelo – 1ª Fase. 
 

AQUISIÇAO DE MANUAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS 
DO 1º CICLO 

Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, informando que no âmbito do apoio 
que o município de Redondo tem vindo a prestar às famílias mais desfavorecidas do concelho e 
ciente da importância crescente que a Educação e conhecimento têm para os alunos das nossas 
escolas, muito em especial os que estão na sua base de formação, pelo que propõe que o 
Município atribua gratuitamente os manuais escolares para o ano lectivo 2009/2010 a todos os 
alunos do 1º ciclo do ensino básico que frequentam as escolas do nosso concelho. 
 
Declaração de voto dos Vereadores do PS 
Em relação à proposta dos manuais escolares, votam favoravelmente a proposta que foi 
apresentada pelos Vereadores do PS, nas reuniões (acta nº 16, de 27/09/2006 e acta nº 14, de 
12/09/2007). 
Consideram que esta medida coloca todos os Munícipes em pé de igualdade, beneficiando 
principalmente as famílias mais carenciadas do concelho. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 
BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO 

SUPERIOR 
Foi distribuída aos Senhores Vereadores uma proposta de Regulamento para atribuição de Bolsas 
de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, para análise e discussão numa próxima reunião. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à 
Casa do Povo do Freixo, no valor de 2.750,00 €, como comparticipação nas despesas com as 
festas a realizar nos dias 17, 18 e 19 de Julho, bem como a oferta de 4 troféus para os torneios 
desportivos. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes Verdasca e Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Presidente 
tendo este voto de qualidade, conceder o subsídio proposto. 
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Foi apresentada, pelo Senhor Vereador José Lopes Verdasca, uma proposta de subsídio, ás 
Associações que organizam as festas, no valor de 3.000 €, uma vez que, considera que a Câmara 
tem capacidade financeira para suportar esse valor. 
 
O senhor Presidente informou que se a Câmara apresenta a capacidade financeira que apresenta, 
isto deve-se a uma gerência correcta nas diversas situações. Deve-se a todas as situações serem 
devidamente ponderadas antes de se tomar uma decisão. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca recomenda, ou solicita, que seja reconsiderada esta sua 
proposta por questões de assimetria, de desigualdades e porque é de louvar o associativismo das 
pessoas, voluntárias, que trabalham para organizar estas festas. 
 
A proposta do Senhor Vereador José Lopes Verdasca foi recusada com os votos a favor do 
próprio e do Vereador Freixial e os votos contra do Senhor Vereador José Portel e Senhor 
Presidente, tendo este voto de qualidade. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
ao Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Foros da Fonte Seca, no valor de 2.750,00 €, como 
comparticipação com as festas a realizar nos dias 3, 4 e 5 de Julho, bem como a oferta de 4 
troféus para o torneio da malha. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes Verdasca e Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Presidente 
tendo este voto de qualidade, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à 
Associação Cultural e Desportiva das Vinhas, no valor de 2.750,00 €, como comparticipação com 
as festas a realizar nos dias 10, 11 e 12 de Julho, bem como a oferta de 4 troféus para torneios 
desportivos. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes Verdasca e Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Presidente 
tendo este voto de qualidade, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à 
Sociedade União Montoitense, no valor de 2.750,00 €, como comparticipação com as festas a 
realizar nos dias 10, 11 e 12 de Julho, bem como a oferta de 4 troféus para torneios desportivos. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes Verdasca e Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Presidente 
tendo este voto de qualidade, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à 
Sociedade Filarmónica Municipal Redondense no valor de 1.800,00 €, como comparticipação nas 
despesas com o XVII Encontro de Bandas Civis que terá lugar no dia 02/08/2009, assim como 
uma lembrança a cada um dos três grupos participantes. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à 
Casa do Povo de Redondo no valor de 2.500,00 €, como comparticipação nas despesas com o 
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XXVI Festival de Folclore que decorrerá no dia 08/08/2009, assim como a atribuição de um 
lembrança a cada um dos cinco grupos participantes. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou, em relação aos subsídios da Sociedade 
Filarmónica e da Casa do Povo de Redondo, quantas pessoas irão intervir. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que em relação ao encontro de bandas, são 3 grupos 
participantes, esperam-se cerca de 150 pessoas, no Festival de Folclore são 5 grupos 
participantes, esperam-se cerca de 300 pessoas. 
 
O senhor Vereador José Lopes Verdasca votou a favor, mas quer deixar a ressalva de que, 
considera que não está clara a percentagem dos valores atribuídos. Considera que o Senhor 
Vereador José Portel ao trazer estas informações à aprovação da Câmara já devia ter o número 
correcto de participantes. O critério não é objectivo uma vez que o Senhor Vereador José Portel 
ainda não sabe quais são as bandas e os grupos de folclore que vêm actuar, menciona o número 
de grupos participantes mas não tem presente o número correcto de participantes. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que os valores são atribuídos por estimativa, à 
semelhança dos anos anteriores, já há uma noção do número de participantes consoante o 
número de grupos, cada banda traz cerca de 40 a 50 pessoas e cada grupo de folclore traz cerca 
de 50 a 60 pessoas. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de 50 litros de 
tinta de água branca à Casa do Povo do Freixo, para pintura do edifício onde se vão realizar as 
festas no próximo mês de Julho. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a tinta como proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição ao Núcleo 
Sportinguista de Redondo de uma lembrança alusiva ao seu 12º aniversário. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma carta em nome da D. Belmira Patrocínia Calado Pouca-Roupa, residente em Santa 
Susana, solicitando apoio em material para reparações no quintal da sua habitação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra do Senhor Vereador José 
Lopes e Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e Senhor Presidente, tendo 
este voto de qualidade, conceder 1 palete de tijolos de cimento e 5 sacas de cimento. 
 
Declaração de voto dos Vereadores do PS 
“Votam contra porque entendem que estas situações devem ser objecto de enquadramento prévio 
através de Regulamento ou Programa próprio, semestral, anual ou trimestral, de modo a 
salvaguardar a possibilidade de todas as famílias carenciadas poderem ser beneficiários. Também 
neste caso foi proposto que se elaborasse regulamento que enquadrasse as situações, todavia, 
até à data tal não aconteceu e tem a estranha sensação de que nem sempre os casos mais 
necessitados são os apoiados, mas antes, os casos de mais fácil acessibilidade ou de contacto 
mais facilitado. A ser assim trata-se de uma situação de manifesta injustiça e que não coloca todos 
os munícipes em pé de igualdade, o que aconteceria se existisse um programa publicamente 
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divulgado, com critérios objectivamente definidos para o efeito e a que todas as famílias se 
pudessem candidatar.” 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara atribua um subsídio no valor de 3.000 € à Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Redondo, para que os mesmos possam assegurar o funcionamento 
dos serviços de saúde durante a noite, concedendo uma pequena gratificação a quem assegure 
esses serviços. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 

DATA DAS REUNIÕES DE JULHO E AGOSTO 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara altere a data das reuniões dos meses de Julho e 
Agosto, propondo que se realize apenas uma por mês, nas seguintes datas 15/07/2009 e 
12/08/2009, pelas 15 horas e sendo as mesmas públicas. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Esteve presente a D. Ludovina Borrego, funcionária da Câmara Municipal, para perguntar ao 
Senhor Presidente o que deve fazer para mudar de serviço por motivos de saúde. Perguntou 
ainda qual a posição da Câmara se houver intenção de ser dita uma missa na Praça de Touros. 
 
O Senhor Presidente informou que para a mudança de serviço deverá apresentar, no serviço de 
pessoal, um atestado médico informando que não pode desempenhar as funções actuais. 
Relativamente à missa na Praça de Touros, é um assunto que terá que ser tratado entre a Igreja e 
a Câmara, mas a Câmara não se irá opor, uma vez que sempre tem colaborado com todas as 
entidades. 
 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a ordem 
de trabalhos, eram 17,30 horas, pelo que, de tudo, para se constatar, se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


