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ABERTURA 
A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos dez dias do mês de Setembro 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 José Lopes Cortes Verdasca, Domingos 
Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o Senhor Vereador 
António José Rega Matos Recto.  

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 perguntou ao Senhor Presidente como correu a viagem a Gien. 
 
O Senhor Presidente informou que faz um balanço positivo. Foram muito bem recebidos, havia 
mais duas comissões de outras duas cidades com quem Gien está geminada, mas a comissão 
de Redondo, com a Banda, foi de longe a mais aplaudida e mais elogiada. A única “queixa”, que 
alguns elementos faziam ao fim de alguns dias, era a falta de uma sopa alentejana, uma vez que 
a comida é muito diferente. Pensa que toda a gente regressou satisfeita e o pessoal de Gien 
ficou muito agradado com a comissão de Redondo. 
 
O Senhor vereador Freixial perguntou, novamente, uma vez que na última reunião não ficou 
esclarecido, relativamente à autorização de abertura do estabelecimento “Sopas e descanso” no 
período das Festas Populares. Se foi autorizada a abertura para ser explorado pelo 
Redondense.  
 
O Senhor Presidente informou que toda a informação constava do processo que estava presente 
na última reunião. Foi feito o requerimento, em nome da exploradora do estabelecimento, 
solicitando a abertura do estabelecimento para apoio ao stand de venda de bebidas a ser 
explorado pelo Redondense na altura das festas. Como se destinava apenas a venda de bebidas 
o Senhor Presidente autorizou. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que, mais uma vez, o Redondense tem mais regalias que os 
outros clubes do Concelho e até da própria localidade. 
 
O Senhor Presidente informou que foi para o Redondense, mas podia ser para qualquer outro 
clube que tivesse solicitado. Apenas houve o pedido por parte do Redondense, se houvesse 
pedidos de outros clubes obviamente teriam sido aceites, como é hábito, a Câmara colabora 
com todos os clubes de igual forma. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual a inspecção que está a decorrer na Câmara. 
 
O Senhor Presidente informou que está a decorrer a inspecção ordinária da IGAL. Esta 
inspecção devia ser feita em todos os mandatos, no entanto, desde 2000 que não era feita na 
Câmara Municipal de Redondo. Já desde o inicio do ano que o Senhor Presidente tinha 
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conhecimento que iria haver inspecção, uma vez que, nessa altura, é publicada a lista das 
Câmara que vão ser alvo de inspecção. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara não pode mandar retirar um poste da EDP 
que está, já desactivado, na Praça D. Diniz, no meio das laranjeiras. 
 
O Senhor Presidente informou que é competência da EDP, mas vai mandar ver a situação. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se está prevista alguma reparação no Jardim, uma vez 
que o piso está muito mau. 
 
O Senhor Presidente informou que está prevista uma intervenção no jardim, ao nível da parte 
eléctrica que irá ser subterrânea e só depois se irá escolher o tipo de pavimento adequado. No 
entanto, enquanto se aguarda a obra, pode-se colocar saibre.  
 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Averbamento em processo de suinicultura 
3. Expediente 
4. Lotes da Quinta da Faia 
5. Terreno do Ecomuseu 
6. Subsídios  
7. Juri de Concurso – novo Código de Contratos Públicos 
8. Taxas CIMI  
9. Repartição de Encargos de Empreitadas 
10. Análise da minuta do contrato de execução de transferência de competências para os 

Municípios em matéria de Educação  
 

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

 

OBRAS CONHECIMENTO 
Vila Sol III – Empreendimentos Turísticos, S.A., com sede no Empreendimento Vila Sol, Alto 
do Semino, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão de 
alvará de licença de obras referente ao processo nº77/06. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 22/07/08.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Manuel Fortes, residente na rua Sul ao Parque Infantil, 3 em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao seu processo nº 23/08. 
Deferido de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Vice Presidente a 12/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Angélica Augusta Leal Eleutério, residente nos Foros de Alverca Estreita em Santa Susana, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao seu processo nº97/07. Deferido 
de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente, a 27/07/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel João Carvalho Galhofo, residente na rua 1º de Maio, lote B-1 em Redondo, solicitando 
a aprovação do projecto de arquitectura referente ao seu processo nº 44/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice Presidente a 13/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Olga Ramalhosa Faleiro Mendes, residente na rua Agostinho Cabral, 70 em Vila Viçosa, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao seu processo nº 52/03. 
Deferido, por despacho do Senhor Vice Presidente a 14/08/08.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Isidoro Mataloto Figueira, residente nos Foros da Fonte Seca – Redondo, solicitando a 
aprovação das especialidades e emissão de alvará de licença de obras referente ao seu 
processo nº30/08. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Vice Presidente a 
22/08/08 e 28/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Bernardino Ruas Grenho, residente na Travessa dos Valérios, 22 em Redondo, 
solicitando emissão de alvará de licença de obras e ocupação da via publica, referente ao seu 
processo nº24/08. Deferido por despacho do Senhor Vice Presidente a 08/08/08 e autorizada a 
ocupação da via publica a 13/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Alexandra Manuel Beira Roque, residente no Bairro António Festas, 107 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão de alvará de 
licença de obras, referente ao seu processo nº41/08. Deferido, o projecto de arquitectura e 
licenciamento, por despacho do Senhor Presidente a 20/07/08. Deferido a emissão de alvará de 
licença de obras, por despacho do Senhor Vice Presidente a 11/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vodafone, com sede na avenida D.João II, lote 1.04.01, E 204 – Parque das Nações – Lisboa, 
solicitando emissão de alvará de licença de obras, referente ao seu processo nº89/05. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Casa do Povo de Redondo, com sede na Avª Antónia Luciana, 9 r/c – Redondo, solicitando 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao seu processo nº 37/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 20/07/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Banco Comercial Português, S.A, com sede em TAGUSPARK – Edifício 4 Piso 2 Ala A – Porto 
Salvo, efectuando comunicação prévia, processo nº 17/08, Deferida, por despacho do Senhor 
Vice Presidente a 01/08/08. 
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A Câmara tomou conhecimento. 
 
João Catarino Jeremias, residente na rua dos Curtidos, 2 em Redondo, solicitando aprovação 
do projecto de arquitectura, referente ao seu processo nº 36/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Vice Presidente a 12/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Francisco Miguel Mataloto Valente, residente na Avª Matos Fernandes, 2 em Redondo, 
solicitando aprovação das alterações referentes ao seu processo nº 13/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 06/06/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Feliciana Jovita Carvalho Freira, residente nos Foros da Fonte Seca – Redondo, comunicando 
que vai efectuar obras isentas de licença, processo nº 49/08. Obteve o visto, por despacho do 
Senhor Vice Presidente a 01/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Bernardina Freire de Sousa, residente na rua de S. João, 36 em Redondo, solicitando a 
aprovação do licenciamento, referente ao seu processo nº 12/08. Deferido, por despacho do 
Senhor Vice Presidente a 01/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Augusto Andrade Rodrigues, residente na rua do Agoeiro, 280, 5º dtº Centro em Vila 
Nova de Gaia, solicitando que lhe seja prorrogado o prazo de validade da licença de obras 
nº78/07, procº41/06. Deferido, de acordo com a informação, por despacho do Senhor Presidente 
a 28/07/08.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Sandra Cristina Siquenique Barreto, residente na rua do Almagre, 97 em Redondo, solicitando 
que lhe seja prorrogado o prazo de validade da licença de obras nº43/07, procº 37/07. Deferido, 
de acordo com a informação, por despacho do Senhor Presidente a 07/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Pedro Rodrigo Saraiva Gato, residente na rua da Ladeira, 23 em Redondo, solicitando que lhe 
seja prorrogado o prazo de validade da licença de obras nº51/07, procº 30/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice Presidente, a 20/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim Pedro Serra Falé, residente na rua António Fernandes Piteira, 14 em Redondo, 
solicitando que lhe seja prorrogado o prazo de validade da licença de obras nº45/07, procº 40/07. 
Autorizado, por despacho do Senhor Vice Presidente, a 13/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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VISTORIAS 
Sara Maria Ramos Sarnadinha, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, 36 em Redondo, 
solicitando licença de habitação sem realização de vistoria, procº59/08. Emita-se a licença, por 
despacho do Senhor Vice Presidente a 22/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Francisco Miguel Mataloto Valente, residente na avª Matos Fernandes, 2ª em Redondo, 
solicitando licença de habitação sem realização de vistoria, procº nº42/08. Emita-se a licença, 
por despacho do Senhor Vice Presidente a 13/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Margarida Salvador Pontes Grifo, residente no Bairro António Festas, 14 em Redondo, 
solicitando vistoria para concessão de alvará de licença de utilização e horário de 
funcionamento, procº43/08. Deferido, a emissão de licença de utilização, por despacho do 
Senhor Presidente a 02/07/08. Deferido, o horário de funcionamento, por despacho do Senhor 
Vice Presidente a 01/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Domingos Pinheiro Calado, residente na rua Drº José Luís Tavares, 10 em Redondo, 
solicitando autorização para proceder à constituição de Propriedade Horizontal, procº48/08. 
Certifique-se, por despacho do Senhor Vice Presidente, a 01/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Isabel Ângela Barrancos Piteira Rodrigues da Hora, residente na rua Velozo Salgado, 9 
Funchalinho, Trafaria, solicitando emissão de licença de utilização sem realização de vistoria, 
procº 54/08. Emita-se a licença, por despacho do Senhor Vice Presidente a 13/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Miguel Bicho Fazenda, residente na rua 1º de Dezembro, 14, Santo António da Charneca 
– Barreiro, solicitando autorização para proceder à constituição de Propriedade Horizontal, 
procº52/08. Certifique-se, por despacho do Senhor Vice Presidente, a 14/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Antónia da Conceição Fortes, residente no Monte das Fontainhas, Serra d`Ossa – Redondo, 
solicitando vistoria para concessão de licença de habitação, procº50/05. Deferido, por despacho 
do Senhor Vice Presidente, a 12/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 
Venâncio Joaquim Cavaca Lino, residente na Quinta da Vidigueira Freixo – Redondo, 
requerente do processo de obras nº55/05. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice Presidente, 
a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Maria Cristina de Figueiredo Morais Ribeiro Tristão, residente na rua Comendador Rui 
Gomes, 29 em Redondo, requerente do processo de obras nº 49/04. Arquive-se, por despacho 
do Senhor Vice Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Cláudia Sofia Dias Godinho, residente na rua do Parque, 8 em Montoito, requerente do 
processo de obras nº96/01. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Redagro – Cooperativa dos Agricultores de Redondo, com sede na rua da Faia, 27 em 
Redondo, requerente do processo de obras nº64/03. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice 
Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel António Baetas Facadas, residente na rua António Manuel Fernandes Piteira, 36 em 
Redondo, requerente do processo de obras nº 127/04. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice 
Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Rosalina Sardinha Malhado de Carvalho, residente na rua Manuel Joaquim da Silva, 40 em 
Redondo, requerente do processo de obras nº111/04. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice 
Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Centro Infantil Nossa Senhora da Saúde, com sede na rua Simão Farinha, 6 em Redondo, 
requerente do processo de obras nº90/05. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice Presidente, 
a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Laura Maria da Silva Caeiro Freire, residente na Estrada de São Marcos do Campo, 43 em 
Reguengos de Monsaraz, requerente do processo de obras nº57/01. Arquive-se, por despacho 
do Senhor Vice Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim Alfredo Trouxa Carraça, residente na rua direita, 7 em Redondo, requerente do 
processo de obras nº103/05. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Predicasacas – Sociedade de Construção Imobiliária, ldª, com sede na Estrada Nacional 254 
ao km 20 em Redondo, requerente do processo de obras nº69/04. Arquive-se, por despacho do 
Senhor Vice Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria José Siquenique, Quinta de Santa Teresinha, Vinhas – Redondo, requerente do 
processo de obras nº170/04. Arquive-se, por despacho do Senhor Vice Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Cinecaça – sociedade Gestora de Recursos Cinegéticos, ldª, com sede na Herdade do 
Monte Branco em Redondo, requerente do processo de obras nº 88/03. Arquive-se, por 
despacho do Senhor Vice Presidente, a 06/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria José de Sousa Morais Cardoso de Sá Oliveira, residente na rua São Domingos A Lapa, 
34-3º dtº em Lisboa, solicitando certidão com condicionantes em PDM. Informe-se por despacho 
do Senhor Vice Presidente a 13/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Cecília Maria Nobre Bagulho Pimenta, residente na rua António Festas, 14 em Redondo, 
solicitando certidão em como o prédio inscrito na matriz sob o artigo 2632, foi construída antes 
de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um, procº92/08. Certifique-se, por despacho 
do Senhor Vice Presidente a 20/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Venâncio Joaquim Cavaca Lino, residente na quinta da Vidigueira Freixo – Redondo, 
solicitando certidão em como o prédio inscrito na matriz sob o artigo 2741, foi construído antes 
de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um, procº90/08. Certifique-se, por despacho 
do Senhor Vice Presidente a 18/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Inácio Alves Carapinha, residente na rua do Chiado, 10, Bairro da Malagueira em 
Évora, solicitando a renovação da sua inscrição como técnico nesta Câmara Municipal, 
procº61/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 07/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Domingos António Valente Mataloto, residente na Quinta da Formiguinha, Courelas da 
Amendoeira, Estrada do Freixo – Redondo, solicitando autorização para proceder a um 
destaque, procº2/08. Proceder de acordo com o parecer jurídico, por despacho do Senhor Vice 
Presidente a 01/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Tiago José Carracho Figueira, residente na rua Vasco da Gama, 20 em Redondo, solicitando 
que lhe seja emitida declaração de localização, procº88/08. Informe-se, por despacho do Senhor 
Vice Presidente a 18/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquina Rosa Cidade Candeias Siquenique, residente na Estrada das Vinhas, 8 – Redondo, 
solicitando informação prévia sobre viabilidade de construção. Informe-se o requerente, por 
despacho do Senhor Vice Presidente a 01/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Joaquim José do Rosário Carvalho, residente na rua Dr António José de Almeida, 86 – 
Montoito, solicitando informação prévia sobre viabilidade de construção. Informe-se o 
requerente, por despacho do Senhor Vice Presidente a 01/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Ministério da Justiça – Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, com 
sede na avª 5 de Outubro, 124 – Lisboa, solicitando emissão de certidão, procºnº95/08. 
Certifique-se por despacho do Senhor Vice Presidente a 14/08/08. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

AVERBAMENTO EM PROCESSO DE SUINICULTURA 
Belchior Manuel Pinheiro, residente na rua Comendador Rui Gomes, 33 em Redondo, 
solicitando o averbamento para seu nome, da suinicultura localizada na Herdade do Pombal – 
Redondo.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar o averbamento solicitado, com base 
na autorização do outro proprietário, Joaquim Manuel Perdigão Cabaço. 
 

EXPEDIENTE 
Não houve assuntos neste ponto da ordem de trabalhos. 
 

LOTES DA QUINTA DA FAIA 
Presente uma carta do Senhor António Manuel Concha Pita da Fazenda, apresentando a 
desistência do lote nº 84 da Quinta da Faia, conforme consta da cláusula quarta, da escritura de 
compra e venda.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta exercer o direito de preferência e adquirir o 
referido lote pelo mesmo valor da venda. Mais deliberou por unanimidade e em minuta dar 
poderes ao Senhor Presidente para outorgar na respectiva escritura, ou na sua ausência ou 
impedimento legal ao Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos Recto. 
 
Propôs o Senhor Presidente que seja alterada a deliberação de atribuição do lote nº 43 da 
Quinta da Faia, tomada na reunião de 09/07/2008, devendo o referido lote, a pedido dos 
interessados, ser atribuído a Ricardo João Mataloto Gegaloto e Susana Isabel de Sousa 
Saramago. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta alterar a deliberação tomada em 09/07/2008, 
atribuindo o lote nº 43 da Quinta da Faia a Ricardo João Mataloto Gegaloto e Susana Isabel de 
Sousa Saramago. Mais deliberou por unanimidade e em minuta dar poderes ao Senhor 
Presidente para outorgar na respectiva escritura, ou na sua ausência ou impedimento legal ao 
Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos Recto. 
 
Presente a inscrição nos lotes da Quinta da Faia, em nome de Maria Joana Cardeira Pirraça 
Moura. Informou o Senhor Presidente que, anexa a esta inscrição, consta uma declaração 
médica atestando que a requerente sofre de patologia crónica e incurável que a impede de fazer 
esforços físicos nomeadamente subir e descer escadas. Uma vez que a casa própria onde 
reside não tem as condições necessárias para adaptar ao que necessita, porque tem dois pisos, 
propõe o Senhor Presidente que a Câmara atribua o lote nº 88 da Quinta da Faia, com a 
condição de ser construído um único piso. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
Mais deliberou por unanimidade e em minuta dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar 
na respectiva escritura, ou na sua ausência ou impedimento legal ao Vice-Presidente Senhor 
António José Rega Matos Recto. 
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TERRENO DO ECOMUSEU 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara anule a deliberação de aquisição da parcela de 
terreno com a área de 1174 m², no S. Bento do Zambujal, pelo valor de 2.500 €, tomada na 
reunião de Câmara realizada a 14/03/2007 e que a Câmara aceite a cedência da referida parcela 
procedendo, em contrapartida a pequenas reparações no Monte dos Proprietários. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta anular a deliberação acima referida e aceitar 
a cedência da parcela de terreno conforme proposto. Mais deliberou por unanimidade e em 
minuta dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na respectiva escritura de cedência, ou 
na sua ausência ou impedimento legal ao Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos 
Recto. 
 

SUBSÍDIOS 
Presente uma carta da D. Ana Grenho Pisco, residente em Redondo, solicitando a limpeza de 
pasto no seu quintal e também a sua pintura. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a limpeza e pintura solicitadas. 
 
Presente uma carta do Senhor Miguel Domingos Queimado Félix, residente m Redondo, 
solicitando que a Câmara proceda ao arranjo do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar o arranjo do telhado conforme 
solicitado. 
 
Presente uma carta da D. Maria Angélica Pita Faleiro, residente em Redondo, solicitando que a 
Câmara proceda ao arranjo do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar o arranjo do telhado conforme 
solicitado. 
 
Presente uma carta em nome da D. Jacinta Furtado Martins, Ercília Furtado, Ana Teresa Furtado 
Bagulho, José Pedro Bagulho Carriço e Luís Fernando Mendes Furtado, residentes em 
Redondo, solicitando que a Câmara proceda ao arranjo do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar o arranjo do telhado conforme 
solicitado. 
 
Presente uma carta da D. Helena Francisca da Conceição Gomes, residente nos Foros da Fonte 
Seca, solicitando que a Câmara proceda à reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar o arranjo do telhado conforme 
solicitado. 
 
Presente uma carta da D. Maria Violante Ramalho Rei Baptista, residente em Redondo, 
solicitando que a Câmara proceda a pequenas reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à reparação das escadas interiores 
do edifício, conforme solicitado. 
 
Presente uma carta da D. Belizanda Louro, residente em Redondo, solicitando que a Câmara 
proceda ao arranque de uma laranjeira em frente à sua Habitação bem como à reparação do 
muro danificado pelas raízes da laranjeira. 
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao corte da laranjeira e reparação 
do muro conforme solicitado. 
 
Presente uma carta da D. Delfina Caeiro Mendes, residente em Santa Susana, solicitando que a 
Câmara proceda a pequenas obras de reparação no seu quintal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder às obras conforme solicitado. 
 
Presente uma carta da D. Maria Eugénia Valverde Vidigal, residente em Santa Susana, 
solicitando que a Câmara coloque uma calda de cimento no chão do seu quintal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao serviço solicitado. 
 
Presente uma carta do Senhor Luis Filipe Quaresma de Sousa, solicitando que a Câmara lhe 
conceda oito a dez vigas de ferro que se encontram nos estaleiros municipais à saída para a 
Serra, provenientes dos antigos celeiros da EPAC. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta e uma vez que o material já não será utilizado 
para uso do Município, conceder as vigas como solicitado.   
 
Presente uma carta da D. Ana Maria Vieira, residente em Redondo, solicitando em seu nome e 
das suas duas irmãs com quem vive, que a Câmara proceda à pintura do quintal da sua 
habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à pintura do quintal conforme 
solicitado. 
 
Presente uma carta do Senhor Firmino José Vicente, solicitando que a Câmara proceda à pintura 
do exterior da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à pintura do exterior da habitação. 
 
Presente uma carta da D. Custódia Maria, residente m Redondo, solicitando que a Câmara 
proceda à pintura da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder à pintura solicitada. 
 
Presente uma carta da D. Olimpia Isabel Carvalhal, residente em Redondo, solicitando que a 
Câmara proceda à pintura e reparação da fachada da sua moradia. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao trabalho solicitado. 
 
Presente um carta da D. Rita de Jesus Balagueiras, residente em Redondo, solicitando que a 
Câmara proceda à pintura do exterior da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao serviço solicitado. 
 
Presente uma carta do Senhor João Carlos Queimado Coca, residente em Redondo, solicitando 
que a Câmara lhe conceda material necessário para efectuar reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 220 tijolos de 7, 10 sacas de 
cimento e 1mt³ de areia. 
 
Presente uma carta do Senhor Luis Pinheiro, residente em Santa Susana, solicitando meia 
carrada de gravilha para arranjo da rua do seu monte. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o material solicitado. 
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Presente uma carta em nome de Florência Maria Orvalho Valentim, residente em Montoito, 
solicitando que a Câmara lhe conceda algum material para obras na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 100 tijolos de 11, 5 sacas de 
cimento e 1 m³ de areia. 
 
Presente uma carta da D. Caetana Florência Coca Margalha, residente em Redondo, solicitando 
apoio para obras de reparação da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 300 tijolos de 11, 10 sacas de 
cimento e 3m³ de areia. 
 
Presente uma carta do Senhor Mariano Duque Curado, residente em Redondo, solicitando apoio 
em material para fazer uma casa de banho na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 4 vigas de 2,60mt, 45 tijoleiras, 
80tijolos de 7, 10 sacas de cimento, 1,5m³ de areia, 1 sanita, 1 bidé, 1 poliban, 1 lavatório, 3 mjts 
de mosaico, 10 mts de tubo de pvc para águas frias, 10 mts de tubo para águas quentes, 8 mts 
de tubo de 0,90 para esgoto e 2 cifões. 
 
Presente uma carta do Senhor Henrique João Mata, residente em Redondo, solicitando material 
para obras de reparação na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 100 tijolos, 1 mt de areia e 6 sacas 
de cimento. 
 
Presente uma carta em nome do Senhor Clemente Cândido e esposa, residentes em Redondo, 
solicitando material para obras de reparação na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 200 tijolos de 11, 8 sacas de 
cimento e 2 mt³ de areia. 
 
Presente uma carta em nome do Senhor Ângelo da Silva Siquenique solicitando que a Câmara 
lhe conceda material para reparação na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 15 mts de tubo de 0.90, 12 mt de 
PVC de ¾ e 1 curva de 0,90. 
 
Presente uma carta do Senhor Francisco António, residente nos Foros da Fonte Seca, 
solicitando material para obras de reparação na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 4 sacas de cimento e 1mt³ de areia. 
 
Presente uma carta da D. Maria Rosa Mendes Ramalho Velhinho, residente em Redondo, 
solicitando que a Câmara proceda à pintura do exterior da sua habitação e o reboco de uma 
parede do quintal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao serviço solicitado. 
 
Presente uma carta em nome do Senhor Jacinto José Veiga solicitando a pintura do exterior da 
sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta proceder ao serviço solicitado. 
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O Senhor Vereador Freixial perguntou porque razão há pedidos de 2006 e 2007 e só agora 
vêem à reunião. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que o pedido de 2006, vem agora à reunião porque na 
altura a Senhora desistiu das obras e agora veio fazer o pedido novamente. Em relação aos 
restantes, são analisadas as situações e consoante a “gravidade” do pedido e a disponibilidade 
dos funcionários assim a Câmara vai dando o apoio. 
 
O Senhor Vereador José Lopes pergunta se não há hipótese da informação trazer uma 
estimativa, ou uma avaliação de quanto se estima que a Câmara gaste com os apoios 
concedidos, em material dá para quantificar, mas os arranjos de telhados e reparações deviam 
trazer uma estimativa anexa. 
 
O Senhor Presidente disse que depois do trabalho efectuado há sempre a hipótese de se fazer o 
controlo de custos, mas a priori é difícil. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que quando o funcionário lhe dá a informação sobre as 
necessidades da intervenção, diz logo um cálculo de quanto tempo de serviço será preciso, essa 
informação o Senhor Vereador têm, mas o custo real só mesmo no final. 
 
O Senhor Vereador José Lopes considera que se deve fazer um histórico anual de quem é 
beneficiado. Em futuras situações sugere que a informação traga a estimativa do gasto.  
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
à Sociedade União Montoitense, para o Grupo Instrumental de Montoito, no valor de 800 €, como 
comparticipação nas despesas com a realização do 8º aniversário, assim como a oferta de uma 
peça em barro a cada um dos oito 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 
no valor de 2.500 €, à Sociedade União Montoitense para que a Comissão de Festas das 
Associações da Freguesia de Montoito realize a 1ª Festa das Associações da Freguesia nos dias 
12, 13 e 14 do corrente mês de Setembro. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que, devido à valência da inter-
associatividade, se devia estimular a iniciativa e dar um valor superior ao que tem sido 
estabelecido para as Associações de Festas. 
 
O Senhor Presidente disse que tem que se aguardar o resultado da inter-associatividade, uma 
vez que este é o primeiro ano, tem que se analisar se resulta. 
 
O Senhor Vereador José Lopes considera que é uma iniciativa espontânea e interessante de 
associações locais que se uniram para valorizar esforços.  
 
O senhor Presidente concorda, mas considera que têm que se aguardar resultados. 
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A Câmara deliberou por maioria e em minuta com os votos contra do Senhor Vereador José 
Lopes Verdasca e Senhor Vereador Freixial, os votos a favor do Senhor Vereador José Portel e 
do Senhor Presidente, tendo este voto de qualidade, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, no âmbito do apoio do Município à 
acção social escolar, propõe que as ajudas a conceder aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 
se processe da seguinte maneira: 
Alunos integrados no escalão A = 60 € 
Alunos integrados no escalão B = 45€ e 
Restantes alunos = pagamento integral do valor correspondente ao custo dos manuais escolares 
do respectivo ano de ensino. 
Desta forma, o Município suporta na totalidade o custo dos manuais escolares a todos os alunos 
e, nos casos dos que estejam integrados nos escalões A ou B (alunos mais carenciados), o valor 
remanescente será para compra de material escolar. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel informando que, tendo em conta a 
importância que a prática desportiva tem para a formação e desenvolvimento dos jovens, e dado 
que a Câmara Municipal tem equipado o concelho com várias infra-estruturas desportivas, 
estando nesta altura em fase de obra a colocação de relva sintética no campo de jogos do 
Calvário, propõe, no âmbito dos incentivos à prática desportiva e no apoio aos clubes que a 
fomentam, se comprem, para o Redondense Futebol Clube, nas categorias de juniores, juvenis, 
infantis e escolinhas, equipamentos completos, constituídos por camisolas, calções, meias, 
caneleiras, fatos de treino, botas e sacos ou mochilas e bolas de futebol. O valor dos materiais 
não deverá ultrapassar os 7.200 €, acrescidos de IVA à taxa em vigor. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que, mais uma vez o Redondense está a ter benefícios que os 
outros clubes não têm. Ainda não se compraram equipamentos para mais nenhum clube. 
 
O Senhor Presidente informou que já foram comprados equipamentos para outros clubes. Agora 
é feita a proposta porque foi feito o pedido por este clube. 
 
Declaração de voto 
O Senhor Vereador José Lopes vota contra porque considera que os subsídios deviam ser 
atribuídos segundo uma lógica de indexação ao rendimento escolar, para que os clubes 
ficassem vinculados à obrigação de formar atletas, tendo por base o rendimento escolar. Os 
clubes devem sentir a gestão do esforço dos seus atletas e ser recompensados consoante o 
rendimento escolar. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador José Lopes 
Verdasca, a abstenção do Senhor Vereador Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José 
Portel e Senhor Presidente, aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
ao Redondense Futebol Clube, no valor de 3.419,70 €, para pagamento de divida à EDP 
referente às instalações da sua sede e verificando-se que uma boa parte dessa divida 
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corresponde ao tempo em que aquelas instalações foram utilizadas por pessoal do Município 
para trabalhos relacionados com as ruas floridas, em 2005 e em 2007). 
 
O Senhor Vereador José Lopes considera que se devia verificar a facturação e analisar se a 
divida corresponde ao período de trabalho para as ruas floridas. 
 
O Senhor Presidente disse que seriam pedidas as facturas à EDP e o assunto virá à próxima 
reunião. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo que se comprem, para o 
Aldeense Futebol Clube, 15 bolas de futebol para os treinos, 5 bolas de futebol para jogos, 24 
toalhas de banho e 1 rede com 120m² para o campo de jogos, o valor dos materiais não deverá 
ultrapassar 780 €, acrescidos de IVA à taxa em vigor. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador José Lopes 
Verdasca, a abstenção do Senhor Vereador Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José 
Portel e Senhor Presidente, aprovar a proposta apresentada. 
 

JURI DE CONCURSO NOVO CÓDIGO DE CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira informando que a 
Câmara Municipal deve deliberar aprovar a constituição do Júri para formação de contratos, 
conforme previsto no nº1 do artigo 67.º do Decreto – Lei 18/2008 de 29 de Janeiro de 2008, 
propondo a sua constituição da seguinte forma: 
Efectivos: 
José Bernardo Laranjinho Nunes – Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 
José Pedro Ribeiro Proença Ribeiro - Técnico Superior – 1.ª Classe 
Roberto Carlos Ramires Salvador – Técnico Superior - Estagiário 
Suplentes: 
Paulo Jorge Ramalhosa Frade – Chefe de Secção de Aprovisionamento 
Maria Arminda Farófia Maçaroco Pereira Barradas – Chefe de Secção Administrativa. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a constituição do júri conforme 
proposto. 

 
TAXAS DO CIMI 

FIXAÇÃO DE TAXA DE DERRAMA PARA 2008 
Considerando, o definido no n.º 1 do art.º 14º da LFL, os municípios podem deliberar lançar 
anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC);  
Considerando, que, ao abrigo do n.º 4 do art.º 14º da LFL, a Assembleia Municipal pode, por 
proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 
passivos com volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €;  
Nestes termos, propõe o Senhor Presidente, que a Câmara delibere a isenção da taxa de 
derrama para o ano de 2008 e submeta a aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do 
disposto no art.º 14º da LFL, conjugado com a alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002. 
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a isenção da taxa de derrama como 
proposto. Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
Considerando que de acordo com o artigo 1.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, o Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) incide sobre o valor tributável dos prédios rústicos e urbanos situados no território 
português, constituindo receita dos municípios onde os mesmos se encontram; 
Considerando que cabe aos municípios, de acordo com o estabelecido nos n.ºs 5 do artigo 112.º 
do referido código, definir anualmente a taxa aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no 
ano seguinte, entre os limites constantes nas alíneas b) e c) do n.º1 do supra mencionado artigo 
(0,4% a 0,8% e 0,2% a 0,5%, respectivamente), e comunicar a decisão da Assembleia Municipal 
á Direcção-Geral de Impostos até 30 Novembro. 
Assim, propõe o Senhor Presidente que a Câmara Municipal de Redondo delibere a taxa de IMI 
para o ano de 2008 e submeta a mesma à aprovação da Assembleia Municipal de Redondo ao 
abrigo do disposto na alínea a), do n.º 6, do art.º64 e das alíneas e), f) e h), do n.º 2 do art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pelo que propõe 
para a alínea b) a taxa de 0.8% e para a alínea c) a taxa de 0.4%. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que para a alínea c) a taxa seja de 0,2%. 
 
O Senhor Presidente informou que a Câmara ainda não está em condições de reduzir a receita, 
porque ainda não foi feita a avaliação de prédios que se faça notar na receita da Câmara. Só se 
poderá baixar a taxa quando se notar um aumento na receita que o justifique. 
 
 A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador José 
Lopes Verdasca e do Senhor Vereador Freixial e os votos a favor do Senhor Vereador José 
Portel e Senhor Presidente, tendo este voto de qualidade, aprovar a proposta apresentada e 
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 
REPARTIÇÃO DE ENCARGOS DE EMPREITADAS 

Repartição de encargos com a empreitada “Execução do Fórum de Eventos Promocionais 
de Redondo” 

Propõe o Senhor Presidente que a Câmara Municipal delibere aprovar e solicitar à Assembleia 
Municipal que, nos termos dos nºs. 1, 2 e 6 do artigo 22º. do Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de 
Junho, autorize a seguinte repartição de encargos referente à obra: “Execução do Fórum de 
Eventos Promocionais de Redondo”, prevista no Plano Plurianual de Investimentos deste 
Município, em 2008, na seguinte rubrica: 
Classificação Orgânica: 0102 
Classificação Funcional: 3.4.2 0101 
Classificação Económica: 07010399 
Projecto: 2007/I/10 
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            Ano Importância Percentagem IVA 5% 
2008 1.426.526,32€ 55% 71.326,32€ 
2009 1.167.157,93 € 45% 58.357,85€ 

Total s/IVA 2.593.684,25 € 100 % 129.684,17€ 
 
O encargo relativo ao ano de 2008 tem cabimento na rubrica 01.02 / 07.01.03.99 do Orçamento 
em vigor, no âmbito do projecto “Execução do Fórum de Eventos Promocionais de Redondo”, 
código 2007/I/10 do Plano de Plurianual de Investimentos. 
 
Quanto à restante verba, a despender em 2009, foi implementado procedimento de modificação 
do Plano Plurianual de Investimentos 2008 – 2011 (Transposto de 2007), nos termos dos n.os 2.3 
e 8.3.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), anexo ao Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, por forma a que aquela esteja prevista neste documento 
previsional, nos códigos do Plano e do Orçamento indicados no parágrafo anterior.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a repartição de encargos conforme 
proposto e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

Repartição de encargos com a empreitada “Beneficiação do Campo de Futebol do 

Calvário” 

Propõe o Senhor Presidente que a Câmara Municipal delibere aprovar e solicitar à Assembleia 
Municipal que, nos termos dos nºs. 1, 2 e 6 do artigo 22º. do Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de 
Junho, autorize a seguinte repartição de encargos referente à obra: “Beneficiação do Campo de 
Futebol do Calvário”, prevista no Plano Plurianual de Investimentos deste Município, em 2008, 
na seguinte rubrica: 
Classificação Orgânica: 0102 
Classificação Funcional: 2.5.2.7.  0101 
Classificação Económica: 07010406 
Projecto: 2007/I/8 
 

Ano Importância Percentagem IVA 5% 

2008 209.697.07€ 63% 10.484,85€ 

2009 124.302,93 € 37% 6.215.15€ 

Total s/IVA 334.000,00€ 100 % 16.700,00€ 

 
O encargo relativo ao ano de 2008 tem cabimento na rubrica 01.02 / 07.01.04.06 do Orçamento 
em vigor, no âmbito do projecto “Instalações Desportivas - Beneficiação das Instalações”, código 
2007/I/8 do Plano de Plurianual de Investimentos. 
 
Quanto à restante verba, a despender em 2009, foi implementado procedimento de modificação 
do Plano Plurianual de Investimentos 2008 – 2011 (Transposto de 2007), nos termos dos n.os 2.3 
e 8.3.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), anexo ao Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, por forma a que aquela esteja prevista neste documento 
previsional, nos códigos do Plano e do Orçamento indicados no parágrafo anterior.  



MUNICIPIO DE REDONDO  

ACTA N.º 15/2008 REUNIÃO DE 10/09/2008 

 18

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a repartição de encargos conforme 
proposto e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS 
MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO 

Presente a minuta do contrato de execução de transferência de competências para os 
Municípios em matéria de Educação. 
 
O Senhor Presidente informou que subscreve a resolução do Conselho Directivo da ANMP, de 
09/09/2008, que fica anexa a esta acta. Considera que a minuta de contrato tem bases, mas 
precisa de ser apurada. 
Nomeadamente no que se refere à questão da retenção do Fundo Social Municipal, esta questão 
não está prevista na Lei das Finanças Locais, uma vez que não se trata de uma transferência, 
mas sim de um contrato de execução. 
Em relação ao pessoal, considera que existe uma dupla tutela. A questão da avaliação do 
desempenho sobre o pessoal não docente, não está devidamente clarificada. A realização de 
horas extraordinárias pelo pessoal não docente, não está claro quem as autoriza. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que está claro que o pessoal não docente é 
competência do Senhor Presidente da Câmara. A questão da avaliação do pessoal não docente, 
tal como o restante pessoal do Município, compete ao superior imediato, ou chefe directo, e 
sendo a avaliação homologada pelo Senhor Presidente da Câmara. Essa competência poderá, 
se o Senhor Presidente o entender, ser delegada no Director da Escola, mas só se o Senhor 
Presidente assim o entender. Em termos de tutela directa, em termos estatutários e de 
vinculação, o pessoal não docente passa a pertencer ao Município, em termos de organização 
de trabalho, por contacto directo funcional pertence à escola. O que ainda não está bem definido, 
é a questão do limite de despesas com pessoal, tem que ser feito um reajustamento de pessoal 
à lista que veio anexa à minuta do contrato. Há um quadro de existências e um quadro de 
necessidades que precisa ser reajustado, até porque neste quadro não consta o pessoal 
pertencente à Câmara que presta serviço nas escolas. 
 
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal de Redondo está aberta à assinatura do 
contrato de execução, desde que seja assumido o número de lugares de funcionários 
necessários para o funcionamento das escolas, apesar de algumas indefinições na minuta 
proposta e propôs que as divergências continuassem a ser analisadas pela CMR e pela DREA, 
na procura de um consenso. 
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ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
ordem de trabalhos, eram 19,30 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


