
 

 

 
ACTA N.º 02/2010 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 27/01/2010 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,30 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:    
 

VEREADORES: Sr. António José Rega Matos Recto 
     Sr. Domingos Ricardo Lino Carvalho Freixial 

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

 
 

OUTRAS PESSOAS 
 
Responsável pela elaboração da acta: 

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

 
 

 
FALTAS 

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

 
Operações Orçamentais:  2.095.710,64 € 

 
Operações Não Orçamentais:    238.886,33 € 
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ABERTURA 
Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, nesta Vila de Redondo, 

no edifício dos Paços do Concelho e sala de sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Redondo sob a Presidência do Senhor António José Rega Matos Recto, na 
qualidade de Vice-Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores Domingos Ricardo Lino 
Carvalho Freixial, José Manuel Mendes Portel e Maria Inácia Pulido Cachopas, faltou o Senhor 
Presidente Alfredo Falamino Barroso. 

Sendo a hora designada para o inicio dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” para 
funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares, o Sr. Vice-
Presidente declarou aberta a reunião. 
 

 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 13/01/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial solicitou que lhe fosse facultada a listagem com as dívidas de água 
actualizada, uma vez que tomou conhecimento que a Câmara estava a notificar as pessoas para 
efectuarem o pagamento das dívidas de água. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que lhe seria entregue a listagem no final da reunião. Informou 
ainda que, de acordo com a legislação em vigor, no que se refere à água, quem tenha dívidas de 
há seis meses, deve ser notificado, porque senão a entidade fica impedida de efectuar a cobrança. 
A Câmara resolveu efectuar essa notificação e está a dar-se a hipótese às pessoas de efectuarem 
o pagamento em prestações, até ao máximo de 6, consoante o valor em dívida, e ao mesmo 
tempo faz-se a actualização dos contratos para o nome de quem está realmente a usufruir. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se há previsão da Câmara para pintar as passadeiras 
existentes na Zona Industrial e colocar novas passadeiras, como já tinha sido falado numa outra 
reunião, em frente à loja do Senhor José Manuel Piteira e ao pé do Centro Infantil Nossa Senhora 
da Saúde. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que está previsto durante o Verão repintarem-se as 
passadeiras existentes, em relação às novas poderão ser analisadas as situações. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara não pode tirar o poste que está na Praça D. 
Diniz sem ter utilidade. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que o poste irá ser retirado. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se na Estrada do Freixo, perto do Ecomuseu, a Câmara 
podia colocar um sinal de redução de velocidade, uma vez que quem visita o Ecomuseu tem que 
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estacionar do lado oposto da estrada e ao atravessar, se não houver prudência por parte dos 
condutores pode dar lugar a atropelamentos. 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que é uma situação que está pensada e pode ser colocado 
um sinal para redução de velocidade. 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente  
2. Expediente 
3. Habitação nº 10 do Bairro do Calvário 
4. Lotes da Quinta da Faia 
5. Lotes da Tapada Municipal 
6. Subsídios 
7. Abertura de Procedimento Concursal 
 

 

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

 
ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

Presentes os processos constantes da relação elaborada pelo Serviço de Administração 
Urbanística, que a seguir se transcreve, informando sobre os despachos dados pelo Senhor 
Presidente e Senhor Vice-Presidente:  
Alda Maria Marinheiro Maligno Santiago Gomes, residente na Rua Miguel Bombarda, nº40 em 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº 19/09. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/01/13. 
Fernando José Seabra Barrancos, residente na Rua Dr. José Luís Tavares, nº 3 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº 
52/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/13. 
Bruno Miguel Pereira Fortes e outra, residente na Travessa Dr. Moura, nº12 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 51/09. Deferido, de 
acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/19. 
José Carlos Faleiro Cardinha, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, Lote 
nº60 em Redondo, solicitando a prorrogação do alvará de licença de obras nº 3/09, processo nº 
88/04. Autorizado, por 120 dias, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/19. 
Isabel Maria Morais da Silva Pinto e Ataíde Cordeiro, residente na Rua Marquês de Fronteira, 
nº131 5º Esq.º em Lisboa, solicitando o averbamento do processo nº 130/05. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/01/08. 
Joaquina Maria Portel Grachina Silva Bicho, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso Figueiredo 
Queiroz, Lote nº 59 em Redondo, solicitando a prorrogação do alvará de licença de obras nº 
32/09, processo nº 38/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/13. 
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Domingos António Ribeiro Barrinha, residente na Rua Eça de Queiroz, nº 1 em Redondo, 
solicitando a emissão do alvará de Licença de obras, referente ao processo nº 30/09. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/12/16. 
Joaquim António Ribeiro Lobato, residente na Rua de Montoito, nº 18, em Redondo, solicitando 
a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 53/09. Deferido, de acordo com 
o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/19. 
Frans Joseph Theodorus Elderink, residente na Herdade das Pedras, Santa Susana, solicitando 
a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº 80/08. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/01/19. 
Frans Joseph Theodorus Elderink, residente na Herdade das Pedras, Santa Susana, solicitando 
a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº 58/08. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/01/08. 
Barroso & Filhos, Lda, com sede na Estrada dos Foros, nºs 71 e 73 em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº 8/09. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/19. 
Bernardo Miguel Santana Pastor, residente no Loteamento Municipal, Lote 3 no Freixo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referentes as alterações em obra, processo nº 115/98. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/08. 
Bernardo Miguel Santana Pastor, residente no Loteamento Municipal, Lote 3 no Freixo, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
processo nº 70/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/18. 
Pedro Miguel Xarepe de Almeida Sedas, residente na Rua Serpa Pinto, nº28B, em Estremoz, 
solicitando o averbamento no Alvará de Licença de Utilização nº 9/08 e a emissão do horário de 
funcionamento, processo nº 48/07. Autorizado, respectivamente, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/12/15 e a 2010/01/19. 
Raul José Carracho Roque, residente na Rua do Almagre, Lote nº70 em Redondo, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, processo nº 
74/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/13. 
Maria Vitória Candeias Quadrado Pires, residente no Bairro Novo do Freixo, Lote nº 12 em 
Redondo, solicitando a anulação do pedido de realização de vistoria e restituição da taxa, 
processo nº74/09. Arquive-se sem restituição do valor pago, por a vistoria ter sido efectuada, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/01/08.   
Apeles José Besteiro da Conceição, residente na Praça D. Henriques, nº 11, 7º Drt.º, Loures, 
solicitando cópia da planta de Arquitectura, referente ao prédio sito na Rua João Anastácio da 
Rosa, nº 16 em Redondo, processo nº 200/09. Concordo, Informe-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/01/06. 
Aníbal Mataloto Valente, residente na Urbanização Villa das Taipas, lote nº11 em Almeirim, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº 199/09. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/12/15. 
Teresa Paula Bagorro Faustino, residente na Rua Padre Manuel Granja, nº 19ª, em Redondo, 
solicitando a emissão de autorização provisória, processo nº 115/09. Autorizado, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/01/19. 
Belmiro Gomes da Silva, residente na Rua Ondina Pereira, 174, 6º, Esq.º, São Domingos de 
Rana, solicitando informação sobre a viabilidade de construção, processo nº 192/09. Concordo, 
com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/13. 
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Maria Antónia Pedras Madeira de Oliveira, residente na Rua Ferreira de Castro, nº9 no Bairro 
do Granito em Évora, solicitando a emissão de certidão, processo nº180/09. Certifique-se, como 
requerido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/01/21. 
Domingos António Valente Mataloto, residente nas Courelas da Amendoeira, Quinta da 
Formiguinha, Redondo, solicitando a revalidação por mais um ano, da informação prévia, referente 
ao processo nº 1/08. Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/01/19. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Presente um oficio da firma Maurício-LTO, Construções, solicitando a prorrogação do prazo da 
empreitada de Construção da Via Circular Poente à Vila de Redondo, por 90 dias. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a prorrogação do prazo solicitado, 
sem direito a revisão de preços. 
 
Presente o Plano de Segurança e Saúde referente à obra de Construção do Centro Escolar de 
Montoito. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o Plano de Segurança e Saúde acima 
referido. 
 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, solicitando autorização 
para abertura de procedimento concursal para aquisição de 200.000 (duzentos mil) litros de 
gasóleo rodoviário com montagem de bomba. Para o procedimento concursal em causa, sendo o 
preço base de 200.000,00 €, apresenta as seguintes propostas: 
Aplicação do procedimento de Concurso Público; 
Que seja estabelecida a prestação da caução, no valor de 5% do preço contratual; 
Que o contrato seja reduzido a escrito; 
Para a condução do processo, propõe que o júri do procedimento seja constituído da seguinte 
forma: 
Efectivos: 
José Bernardo Laranjinho Nunes – Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 
José Pedro Ribeiro Proença Ribeiro – Técnico Superior 
Roberto Carlos Ramires Salvador – Técnico Superior 
Suplentes: 
Paulo Jorge Ramalhosa Frade – Coordenador Técnico da Secção de Aprovisionamento 
Maria Arminda Barradas – Coordenadora Técnica de Atendimento e Gestão Documental. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a abertura do procedimento concursal 
nos termos propostos. 

 

HABITAÇÃO Nº 10 DO BAIRRO DO CALVÁRIO 
Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara realizada em 23 de Dezembro de 
2009, em que foi aprovada a alienação da habitação nº 10 do Bairro do Calvário, foram 
apresentadas 3 (três) propostas em carta fechada, em nome de: 

1. Maria Jacinta Rei 
2. Célia Conceição Silva Mendes 
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3. António José Caraças Pardelha. 
Estiveram presentes para assistir ao acto público de abertura das propostas a D. Célia Mendes e o 
marido, Telmo do Carmo, e também a D. Sónia Carreiro, em representação de António José 
Caraças Pardelha. 
Procedeu-se à abertura das propostas por ordem de entrada: 

1. Maria Jacinta Rei, apresentando o valor de 46.200,00 € (quarenta e seis mil e duzentos 
euros), 

2. Célia Conceição Silva Mendes, apresentando o valor de 55.000,00 € (cinquenta e cinco 
mil euros), 

3. António José Caraças Pardelha, apresentando o valor de 50.075,00€ (cinquenta mil e 
setenta e cinco euros). 

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta, com base nas condições aprovadas na reunião 
de 23 de Dezembro de 2009, alienar a habitação nº 10 do Bairro do Calvário, à D. Célia Conceição 
da Silva Mendes pelo valor de 55.000,00 € (cinquenta e cinco mil euros). 

 

LOTES DA QUINTA DA FAIA 
Propôs o Senhor Vice-Presidente a atribuição dos seguintes lotes da Quinta da Faia: 
Rui André Ribeiro Leal    Lote 22 
Paulo Jorge Belchior Pinheiro  Lote 61. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 
LOTES DA TAPADA MUNICIPAL 

Presente um requerimento em nome de José Domingos Félix Jeremias solicitando autorização 
para venda do lote C1 da Tapada Municipal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a venda do lote C1 da Tapada 
Municipal ao Senhor Manuel João Carvalho Galhofo, com o objectivo de construção de uma 
residencial, conforme projecto já aprovado. 
 
Presente um requerimento em nome de Manuel João Carvalho Galhofo, solicitando a compra do 
lote C2 da Tapada Municipal, para construção de uma residencial, conforme projecto já aprovado 
para os lotes C1 e C2 da Tapada Municipal. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o lote C2 para construção de uma 
residencial, conforme projecto já aprovado. 

 
SUBSIDIOS 

Presente um requerimento em nome de Joaquim Clemente Rei Saraiva, residente em Redondo, 
solicitando apoio para reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 madre de madeira com 6 metros, 4 
sacas de cimento e 2 m³ de areia. 
 
Presente um requerimento em nome de Isabel Alabaça Cidade, residente em Redondo, solicitando 
apoio para obras de reparação na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 4 varas de ferro de 12, 5 varas de 
ferro de 6, 60 tijolos de 11, 1 m³ de areia e 5 sacas de cimento. 
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Presente uma carta do Grupo de Forcados Amadores de Redondo, solicitando apoio para 
comparticipação nas despesas com transporte para deslocação do grupo, no fim-de-semana de 30 
de Janeiro, à cidade de Atarfe, na província de Granada, Espanha, para integrarem o cartel da 
final do “IV Certame de Rejoneo de Atarfe”, onde já actuaram há dois anos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder um subsídio no valor de 500,00 €. 

 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL POR TEMPO 

INDETERMINADO 
Em conformidade com o mapa de pessoal da Autarquia aprovado, verifica–se a necessidade de 
abrir procedimento concursal por tempo indeterminado, para ocupação de 1 posto de trabalho 
previstos e não ocupado, necessário à execução de actividades que actualmente estão a ser 
asseguradas por um Assistente Operacional, em regime de Contrato de trabalho por tempo 
indeterminado. 
Face ao exposto e por força do nº1, do artº4, do Dec-Lei nº209/2009, de 3 de Setembro, propõe o 
Senhor Presidente que o órgão executivo delibere no sentido de autorizar a abertura de 
Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurídica de emprego Público 
por tempo indeterminado, para ocupação do seguinte posto de trabalho: 
Referencia A: Carreira e categoria – 1 Assistente Operacional / Encarregado Operacional 
Nível habilitacional – Escolaridade obrigatória de acordo com a idade, sem possibilidade de 
substituição por formação ou experiência profissional. 
Serviço a que se destina: Divisão Técnica de Obras 
Remuneração - Nos termos do artº55, da Lei nº12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
do trabalhador recrutado irá ter lugar numa das posições remuneratórias da categoria sendo 
objecto de negociação com esta entidade e irá ocorrer nas condições estabelecidas no presente 
diploma. 
Composição do júri:  
Presidente: José Bernardo Laranjinho Nunes, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 
Vogais Efectivos: José Domingos Vieira Roque, Encarregado Operacional e Inácia Maria 
Raposo, Coordenadora Técnica dos Recursos Humanos 
Vogais Suplentes: José Domingos Nobre Marques e Luís José Pistola, encarregados 
operacionais 
Métodos de selecção – Considerando a urgência deste procedimento concursal e nos termos do 
nº4, do artº53, da Lei nº12-A/2008 e dos nºs 1 e 2 do artº6 da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro é utilizada apenas a prova de conhecimentos teórica, oral (método Obrigatório) e 
entrevista profissional de selecção (método complementar). 
Em cumprimento do nº4, do artº6,da Lei nº12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a constituição de 
relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado inicia-se sempre de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a abertura do procedimento concursal 
como proposto. 
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ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Vice-Presidente declarou encerrada a 
ordem de trabalhos, eram 16,30 horas, pelo que, de tudo, para se constatar, se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


