
 

 

 
ACTA N.º 06/2010 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 24/03/2010 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,30 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:  2.122.907,26 € 

 
Operações Não Orçamentais:    205.391,50 € 
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ABERTURA 
Aos vinte e quatro dias do mês de Março 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 10/03/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual é o horário de funcionamento do Parque Ambiental. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que, actualmente, funciona das 08 horas às 18 horas, no mês 
de Abril e durante a Primavera irá funcionar das 08h até às 20h e posteriormente será adaptado o 
horário consoante a utilização dos munícipes. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara não pretende fazer um regulamento de 
utilização do Parque Ambiental para ficarem salvaguardadas as diversas situações. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que as normas estão definidas e o funcionário que está de 
serviço no Parque Ambiental sabe quais são as regras que são para cumprir. As questões que se 
podem passar, ou que se têm passado, são questões de mera educação e essas não ficam 
salvaguardadas por nenhum regulamento.  
 
O Senhor Vereador Freixial disse que se congratula pelo facto de estarem afixadas as 
deliberações da Câmara em todas as vitrinas. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou quem é o proprietário da casa anexa à Igreja de S. Pedro. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que é propriedade da Paróquia. 
 
O Senhor Vereador Freixial informou que as casas de banho públicas, por detrás do edifício das 
finanças, estão às escuras. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que o electricista passa sistematicamente pelas várias casas 
de banho e substitui as lâmpadas, mas não se consegue controlar os actos de vandalismo. 
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O Senhor Vereador Freixial perguntou se o terreno que está em terra no loteamento junto ao 
Parque de Feiras é o acesso Bairro António Festas. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que na altura em que o projecto do loteamento foi feito, estava 
prevista a construção de uma escada tal como a que está no Bairro da Misericórdia e assim havia 
uma ligação ao Parque de Feiras. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente  
2. Expediente 
3. Programa Rede de Equipamentos Culturais 
4. Quinta da Faia 
5. Subsídios 
 

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

 
ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

Presentes os processos constantes da relação elaborada pelo Serviço de Administração 
Urbanística, que a seguir se transcreve, informando sobre os despachos dados pelo Senhor 
Presidente e Senhor Vice-Presidente:  
Manuel João Ribeiro Pita e outra, residente na Avenida Dr. Barahona, nº8 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº4/10. Deferido, de 
acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente a 2010/03/04. 
Sónia Cristina Laranjinho Nobre, residente no Loteamento dos Foros da Fonte Seca, Lote 3, 
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e a emissão do 
alvará de Licença de obras, referente ao processo nº5/10. Deferido, respectivamente, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/03/12. 
Maria de Fátima Pires Costa d’Aguiar, residente na Rua Rodrigo Reinel, nº6, 2ºD em Lisboa, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao processo nº27/06. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2010/03/04. 
Joana Rita Rei Mataloto e outro, residente no Largo da Estrada dos Foros, nº2 em Redondo, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
processo nº11/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/03/17. 
Sociedade Mouchão da Póvoa, LDA, com sede na Herdade das Courelas em Redondo, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de utilização destinada a Pavilhão, sem 
realização de Vistoria, processo nº13/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/03/11. 
Respint – Restauração e Pintura, Lda, com sede na Rua Almeida Garrett, nº12 em Redondo, 
solicitando a realização de vistoria para a divisão em propriedade horizontal do prédio sito na Rua 
Almeida Garrett, nº12 em Redondo, processo nº1/10. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/03/13. 
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Vera Catarina Rei Pereira Saraiva, residente na Rua Comendador Rui Gomes, nº18 em 
Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de utilização destinada a Centro de 
estudo/explicações, sem realização de Vistoria e emissão do horário de funcionamento, processo 
nº77/09. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/03 e a 
2010/03/09. 
Carlos Alberto da Assunção Guerreiro da Cunha, residente na Travessa do Barão, nº9, em 
Évora, solicitando a emissão de declaração, processo nº5/10. Certifique-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/03/09. 
Enio Duarte Guerra Perdigão, residente no Largo do Colmeal, nº6, Arcos, Estremoz, solicitando 
informação sobre a viabilidade de construção, processo nº28/10. Concordo, Informe-se de acordo 
com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/03/11. 
Maria Helena Charrua Ramalhosa, residente na Travessa do Sabugueiro, nº14 em Évora, 
solicitando a emissão de declaração, processo nº31/10. Emita-se declaração, por despacho do 
Senhor Vice-Presidente a 2010/03/16. 
Cooperativa de Consumo Coopnochave, CRL, com sede no Freixo, solicitando fotocópia do 
alvará de utilização, processo nº94/01. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/03/12. 
João Francisco Palmeira Nico, residente em Ribeira, Ferreira do Zezere, solicitando a emissão 
de certidão, processo nº24/10. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2010/03/09. 
Licínia Fernanda Bilro Pernas Gonçalves, residente na Rua 1º de Maio, nº61 em Vila Viçosa, 
solicitando cópia autenticada da licença de utilização nº3/94 e emissão do horário de 
funcionamento, processo nº1/94. Concordo, Certifique-se e Autorizado, respectivamente, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/02/25 e a 2010/03/03. 
José Amaro Pimenta, residente na Rua das Casas Novas, nº23 em Aldeias de Montoito, 
efectuando uma reclamação e solicitando alteração de uma linha de água, processo nº23/10. 
Concordo, com a informação, por despacho do Senhor Presidente a 2010/03/09. 
Filipe Jeremias Rebocho, residente na Rua Conde de Monsaraz, nº26 R/C Esq.º, Redondo, 
efectuando uma reclamação, processo nº5/03. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/03/04. 
Mariana Inácia Rosado, residente na Rua das Parreiras, nº27 em Montoito, comunicando a 
realização de Obras Isentas de Licença, nº59/01. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente 
a 2010/03/04. 
Luís Fernando Badanel Milho, residente na Avenida Dr. Domingos Rosado, Lote nº8, 5ºDt.º, 
Redondo, solicitando um pedido de parecer sobre viabilidade de construção, processo nº101/04. 
Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2010/03/04. 
António Miguel Carreiro Piteira, residente na Rua do Redondo, nº20 em Montoito, solicitando a 
realização de vistoria para habitação, processo nº51/04. Arquive-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/03/04. 
Manuel João Ribeiro Pita, residente na Avenida Dr. Barahona, nº8, em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura referente a alteração/ampliação de moradia, processo nº 
133/07. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/25. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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EXPEDIENTE 
PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, informando que, em 
conformidade com o mapa de pessoal da Autarquia aprovado, verifica-se a necessidade de abrir 
procedimento concursal por tempo indeterminado, para ocupação dos postos de trabalho 
previstos e não ocupados, necessários à execução de actividades temporárias. 
Face ao exposto e por força do n.º1, do artigo 4.º do Decreto – Lei n.º209/2009, de 03 de 
Setembro, propõe-se, que seja autorizada a abertura de Procedimentos Concursais Comuns para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação dos 
seguintes postos de trabalho: 
Carreira e categoria: Assistentes Técnicos 
Numero de postos de trabalho a ocupar: 4 (quatro) 
Carreira e categoria: Assistente Operacionais  
Numero de postos de trabalho a ocupar: 25 (vinte e cinco) 
Carreira e categoria: Encarregado Geral 
Numero de postos de trabalho a ocupar: 1 (um). 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a abertura dos procedimentos 
concursais como proposto. 
 
CONTRATO DE ADESÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDONDO E A ANCP, E.P.E. 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, informando que se 
torna necessário a aquisição de bens através do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), 
e visto que o mesmo só e possível após a assinatura do contrato de adesão entre a Agência 
Nacional de Compras Públicas, E.P.E. e o Município de Redondo, propõe-se ao Executivo 
Municipal: 
a) A aprovação da minuta do contrato de adesão entre a Agência Nacional de Compras Públicas, 
E.P.E. e o Município de Redondo, cuja cópia se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzida 
para todos os devidos e legais efeitos; 
b) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Redondo, Eng.º. Alfredo Falamino 
Barroso, a outorgar o sobredito Contrato de adesão, em harmonia ao preceituado na alínea a), do 
n.º 1, do artigo 68.º, do regime jurídico das competências e funcionamento dos Órgãos dos 
Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a minuta do contrato como proposto e 
dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE GASÓLEO 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, informando que na 
sequência da apresentação dos documentos de habilitação e depois de comprovada a prestação 
da caução pelo adjudicatário, referente ao procedimento de concurso público para a aquisição de 
combustíveis rodoviários com montagem de bomba, designadamente 200.000 litros de gasóleo, 
para a frota de viaturas da Câmara Municipal, adjudicado ao concorrente Scalea Combustíveis, 
S.A., conforme deliberação do executivo camarário de 10/03/2010, nos termos do artigo 98.º do 
Código dos Contratos Públicos, pelo que se submete a minuta do contrato a celebrar para a sua 
aprovação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a minuta do contrato como proposto. 
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Presente um oficio da Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., propondo a 
renegociação do contrato referente ao espaço cedido para instalação de equipamento de 
radiocomunicações, apresentando as seguintes condições: 

1. Renovação do Contrato por um período de 12 (doze) anos, 
2. Alargamento do prazo de oposição à renovação ou / e denúncia do contrato de seis para 

doze meses; 
3. Redução do valor da renda em 10 %; 
4. Renda sem actualização durante 8 anos. 

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a aceitação dos pontos 1 e 2 e não 
aceitar o proposto nos pontos 3 e 4. 
 

REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
Presente uma informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento, informando 
que: 

• Em conjunto com os Municípios de Alandroal, Borba, Estremoz, Évora (líder do projecto), 
Montemor-o-Novo, Palmela, Portel, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do 
Alentejo e Vila Viçosa, tem vindo a ser preparada uma candidatura a apresentar no âmbito 
do Eixo 3 – Conectividade e Articulação Territorial do INAlentejo; 

• O projecto surge na sequência da candidatura apresentada no ano passado (não 
aprovada) e prevê intervenções aos níveis do “Serviço Educativo” (com plafond 
previsional de 18.000,00€/ano para o Município de Redondo) e da “Itinerância dos 
Agentes Culturais” (com plafond previsional de 20.000,00€/ano para o Município de 
Redondo); 

• Constitui requisito da candidatura (cuja formalização tem de ser efectuada até 26-03-
2010), que o projecto seja previamente aprovado pela entidade promotora, o que se 
solicita. 

A presente proposta foi aprovada por despacho do Senhor presidente em 19/03/2010, pelo que se 
propõe a sua ratificação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho do Senhor Presidente. 
 

QUINTA DA FAIA 
Propôs o Senhor Presidente que seja atribuído o lote nº 23 da Quinta da Faia à D. Tânia José 
Ambrósio Rosado Bibes, conforme solicitado. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta atribuir o lote conforme proposto. 
 
Informou o Senhor Presidente que na sequência de reuniões com os proprietários dos lotes da 
Quinta da Faia, foram escolhidos os nomes para as três Avenidas do referido loteamento, pelo que 
propõe a atribuição dos seguintes nomes: 
Do lote nº 1 ao lote nº 24  Avenida de São Tomé e Príncipe, 
Do lote nº 25 ao lote nº 59  Avenida do Brasil e 
Do lote nº 60 ao lote nº 97  Avenida de Angola. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que considera que devia ser criada uma comissão toponímica 
para estudar e analisar as situações de escolha dos nomes das Ruas. 
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O Senhor vereador Recto informou que, neste caso, tal como já tinha acontecido anteriormente 
com as Ruas da Tapada Municipal, foram feitas reuniões com os moradores e foram os moradores 
que escolheram os nomes das Ruas. Considera mais correcto serem os moradores, do que ser 
uma Comissão.  
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 
SUBSIDIOS 

Presente uma carta em nome da Associação de Moradores das Falcoeiras, solicitando materiais 
para limpeza e pintura da Sede. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 60 litros de tinta branca, 5 litros de 
tinta azul Alentejo e 4 litros de tinta esmalte branca, conforme solicitado. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro à Fénix – Associação de Músicos de Redondo, no valor de 1.000,00 €, como 
pagamento da 3ª tranche para despesas de funcionamento. 
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 
financeiro ao Redondense Futebol Clube, no valor de 6.500,00 €, para fazer face às despesas 
com a realização do torneio de futebol infantil – Páscoa / 2010, assim como a oferta de 1 diploma 
a cada participante (+/- 240). 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que se deparou com uma obra a decorrer no Campo de Futebol, 
gostava de ter conhecimento, atempadamente, das obras que a Câmara leva a efeito. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que está disponível, quando o Senhor Vereador Freixial tiver 
disponibilidade, para lhe dar conhecimento das obras. 
 
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 
financeiro ao Núcleo de Andebol de Redondo, no valor de 1.410,00 €, referente à inscrição de 47 
atletas das camadas de formação (infantis, iniciados, juvenis e juniores), referente à época 
desportiva 2009/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma carta da Sociedade Columbófila Asas Redondense, solicitando o apoio da Câmara, 
com mão-de-obra, na reparação de dez caixas de transporte de pombos para treinos e campanha. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o apoio solicitado. 
 
Presente uma carta em nome de Domingos António Penim Batalha, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara para reparação da canalização de água da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder os seguintes materiais: 
16 mts de tubo inox 22, 2 joelhos de inox 22X¾, 5 joelhos de inox, 4 uniões inox 22, 15 
braçadeiras inox 22, 1 T de redução inox 22X15X18, 12 mts de tubo inox 18,5, 3 T inox 18, 4 
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reduções inox 18X15, 6 joelhos inox 18, 12 braçadeiras inox 18, 48 m tubo inox 15, 40 braçadeiras 
inox 15, 10 joelhos com ponta inox 15, 8 joelhos inox 15X½ macho, 6 joelhos inox 15X½ fêmea, 6 
uniões inox 15, 6 uniões inox 15X½ macho, 25 joelhos inox 15, 100 buchas plásticas, 2 torneiras 
arco esquadria ½X½, 6 bichas malha – aço ½X½ de 30 e 1 bicha malha – aço ½X⅜ de 30. 
 
Presente uma carta em nome de Vera Curado e Carlos Cabeça, residentes em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara para obras de adaptação na sua habitação, de modo a garantir 
melhores condições de habitabilidade aos seus filhos menores. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 5 sacas de cimento, 280 tijolos de 11 
e 2 m³ de areia. 
 
Presente uma carta em nome de Maria Rosado Amaro Chambel, residente em Aldeias de 
Montoito, solicitando o apoio da Câmara com materiais para reparações numa parede da sua 
habitação que se encontra degradada devido ao mau estado da casa ao lado. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 6 sacas de cimento, 3 m³ de areia 
grossa, 1 m³ de areia branca, 3 paletes de tijolo de 11, 1 palete de tijolo de 15 e o serviço de 
máquina para remoção de entulho. 
  
Presente uma carta em nome de António Faleiro Pepe, residente em Redondo, solicitando o apoio 
da Câmara, com materiais, para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 300 tijolos de 15, 6 sacas de cimento 
e 2 m³ de areia. 
 
Presente uma carta em nome de Isidoro Joaquim Siquenique Valente, residente nos Foros da 
Fonte Seca, solicitando o apoio da Câmara, com materiais, para efectuar obras na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 6 varas de tubo de pvc de 125 e 6 
sacas de cimento. 
 
Presente uma carta em nome de António Rodrigues, residente na Aldeia da Serra D’Ossa, 
solicitando o apoio da Câmara, com materiais, para efectuar obras na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 palete de blocos de 15, 1 m³ de 
areia e 6 sacas de cimento. 
 
Presente uma carta em nome de Paulo Jorge Siquenique Fanica, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara, com materiais, para efectuar obras na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 palete de tijolo, 1 m³ de areia e 5 
sacas de cimento. 

 
ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. 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. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


