
 

 

 
ACTA N.º 09/2010 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 12/05/2010 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 17,00 horas 
 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:   Sr. Alfredo Falamino Barroso  
 

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

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

 
 

OUTRAS PESSOAS 
 
Responsável pela elaboração da acta: 

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

 
 

 
FALTAS 

 
Faltas justificadas:  
         
Faltas por justificar: 
 
 

 
Operações Orçamentais:  2.575.582,61 € 

 
Operações Não Orçamentais:    265.684,05 € 
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ABERTURA 
Aos doze dias do mês de Maio 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, Maria Inácia Pulido Cachopas, José Manuel Mendes 
Portel. 

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 28/04/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se está previsto algum acesso da Quinta da Faia para a 
zona do Bairro do Calvário. 
 
O Senhor Presidente informou que está prevista uma escadaria de acesso. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou o que está pensado para o ribeiro da Quinta da Faia, 
considera que, como está, é um perigo. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que, para já, vai tudo ser limpo, até ser feita a intervenção 
para criação de espaço verde. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se há acesso para chegar à antena da TMN. 
 
O Senhor Presidente informou que há acesso, no entanto já está um projecto na Câmara para 
mudança de local da antena. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que considera que os passeios da zona da Circular Poente não 
ficaram como tinha sido falado na altura em que o processo foi aprovado, uma vez que em certos 
sítios a largura dos passeios é de 90 cm. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que os passeios têm 2 metros de largura, na zona das 
caldeiras das árvores é que têm 90 cm. Relembra que, aquando da aprovação do projecto tendo-
se verificado que só a zona do loteamento é que ficava arborizada, foi feita a proposta, pelo 
Vereador José Lopes Verdasca, que a Circular também devia ser arborizada, tal como o 
loteamento e essa proposta foi aceite, por esse motivo foram feitas as caldeiras. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se o Vereador José Lopes Verdasca tinha entregue alguma 
proposta sobre a questão das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior.  
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O Senhor Presidente informou que, na altura em que o assunto foi falado, o Vereador José Lopes 
apenas entregou um mapa estatístico relativo ao aproveitamento. 
 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente  
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Quiosque do Parque Ambiental 
 
 

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:  
Joris Juliaan Andreas Dalle, residente na Aldeia da Serra D’Ossa, Caixa Postal 259, em 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, processo nº22/09. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/04/27. 
Rui André Ribeiro Leal, residente no Largo dos Bombeiros Voluntários, nº 7 R/C, em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, processo nº17/10. Deferido, de acordo com o 
parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/26. 
António José Neves, residente na Rua D. Arnilda Eliezer Kamnesky, nº 7, em Redondo, 
comunicando a realização de obras Isentas de Licença e solicitando autorização da ocupação da 
via pública, processo nº19/10. Obteve o Visto, por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/22. 
Manuel Perdigão Pires, residente na Rua Dr. Manuel Figueiredo Queiroz, nº 36, em Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento de alterações em obra, processo nº90/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/04/26. 
Jacinto José Veigas, residente na Av. Domingos Rosado, nº 1 em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de licença de obras, 
processo nº11/10. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/07 e 
a 2010/04/26. 
João Ricardo Leal Fanica e outra, residente no Monte das Oliveiras, Estrada do Freixo, 
Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de 
Vistoria, processo nº20/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/26. 
Manuel Perdigão Pires, residente na Rua Dr. Manuel Figueiredo Queiroz, nº 36, em Redondo, 
solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
processo nº16/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/26. 
Jacinto José Veigas, residente na Av. Domingos Rosado, nº 1 em Redondo, solicitando 



MUNICIPIO DE REDONDO  

ACTA N.º 09/2010 REUNIÃO DE 12/05/2010 

 4 

autorização para a emissão de Licença de Dependência Agrícola, sem realização de Vistoria, 
processo nº26/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/30. 
Auta Domingas Filipe Pinheiro da Silva Viana de Sá, residente na Rua 1º de Dezembro, nº 6, 
em Redondo, solicitando a realização de vistoria, para emissão de licença de Ocupação, processo 
nº 19/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/30. 
Respint – Restauração e Pintura, Lda, com sede na Rua Almeida Garrett, nº 12, em Redondo, 
solicitando a alteração de Certidão de Divisão em Propriedade Horizontal, processo nº1/10. 
Deferido, Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2010/05/07. 
Casa de Artesanato Garcia da Silva, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 52, em 
Redondo, solicitando a emissão de horário de funcionamento, processo nº 75/03. Autorizado, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/04/21. 
Pedro Miguel Xarepe de Almeida Sedas, residente na Rua Serpa Pinto, nº 28B, Estremoz, 
solicitando a renovação do horário de funcionamento, processo nº48/07. Autorizado por 90 dias, 
por despacho do Senhor Presidente a 2010/04/26. 
Lázaro Sousa do Carmo, residente na Av. da Boa Fé, nº 63 Cave, Elvas, solicitando alteração ao 
do horário de funcionamento, processo nº38/09. Indeferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/04/21. 
Domingos Ricardo Lino Carvalho Freixial, residente na Rua dos Touros, nº 7B, em Évora, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº 51/10. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/04/30. 
José Joaquim Chambel Rosado, residente na Rua Aquilino Ribeiro, nº 12, 3º Esq.º, Barreiro, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº 49/10. Certifique-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/04/29. 
Antónia Dionísia Pacheco Nobre da Silva, residente na Rua das Escolas, Lote 10, em 
Famalicão, solicitando a emissão de certidão, processo nº48/10. Certifique-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/04/29. 
Antónia Dionísia Pacheco Nobre da Silva, residente na Rua das Escolas, Lote 10, em 
Famalicão, solicitando a emissão de certidão, processo nº47/10. Certifique-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/05/07. 
Pedro Miguel Veiga Nunes, residente na Rua Timor Leste, Lote E14, em Redondo, solicitando a 
emissão de certidão, processo nº53/10. Certifique-se, por despacho do Senhor Vice-Presidente a 
2010/05/04. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

EXPEDIENTE 
Anibal Mataloto Valente, residente na Urbanização Vila das Taipas, Lote 11, Almeirim, 
solicitando a certificação em como o prédio sito na Rua 5 de Outubro, nº11, Fracção B em 
Redondo, não é abrangido pelo direito de preferência por parte do Município, processo nº56/10. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em prescindir do direito de preferência do prédio acima 
referenciado. 
 
Presente um ofício da Câmara Municipal de Évora solicitando o parecer da Câmara Municipal de 
Redondo relativamente à XV Concentração Internacional Motos Goldwing. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
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O Senhor Presidente informou que tem mais três assuntos para deliberação, uma vez que foi 
prorrogado o prazo de apresentação de candidaturas ao aviso do AVQA, a Câmara deverá 
deliberar sobre as empreitadas que pretende executar para se puderem candidatar. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que lamenta o facto de não ter recebido atempadamente toda a 
documentação ou, pelo menos a informação de que se pretendiam abrir os concursos destas 
obras. 
 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ZONA VERDE DE LAZER DO ROSSIO DE CIMA 
(MONTOITO) 
Presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, nos termos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, solicitando 
autorização para a abertura de um procedimento concursal para a empreitada de “CONSTRUÇÃO 
DA ZONA VERDE DE LAZER DO ROSSIO DE CIMA (MONTOITO)”. 
Neste sentido, e sendo o preço base da empreitada de 209.400,00€ (duzentos e nove mil e 
quatrocentos euros), propõe-se a aplicação do procedimento de Concurso Público, nos termos da 
alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro, adiante designado por CCP. 
Propomos que seja estabelecida a prestação da caução, no valor de 5. % do preço contratual, 
conforme o estabelecido no n.º 1 do artigo 89.º do CCP. 
Propomos também que o contrato seja reduzido a escrito nos termos do artigo 94.º do CCP. 
Para a condução do processo de concurso, conforme o estabelecido no artigo 67.º do CCP, 
propomos que o júri do procedimento seja constituído da seguinte forma: 
Efectivos: 
José Bernardo Laranjinho Nunes – Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 
Roberto Carlos Ramires Salvador – Técnico Superior 
José Pedro Ribeiro Proença Ribeiro – Técnico Superior 
Suplentes: 
Paulo Jorge Ramalhosa Frade – Coordenador Técnico da Secção de Aprovisionamento 
Maria Arminda Barradas – Coordenadora Técnica do Atendimento e Gestão Documental 
Nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se que seja delegada 
no júri do procedimento a competência para prestar os esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento, que sejam solicitados pelos 
interessados no âmbito do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos. 
De acordo com o exposto, e no uso das competências que lhe estão conferidas pela alínea q) do 
n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com a competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e com o artigo 36º, artigo 38.º e a alínea b) 
do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, submetemos esta informação à consideração superior. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a abertura do concurso nos termos 
propostos.  
 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ZONA VERDE DE LAZER E RECREIO DO FREIXO 
Presente uma informação, nos termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, solicitando autorização para a abertura de um procedimento 
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concursal para a empreitada de “CONSTRUÇÃO DA ZONA VERDE DE LAZER E RECREIO DO 
FREIXO”. 
Neste sentido, e sendo o preço base da empreitada de 231.400,00€ (duzentos e trinta e um mil e 
quatrocentos euros), propõe-se a aplicação do procedimento de Concurso Público, nos termos da 
alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro, adiante designado por CCP. 
Propomos que seja estabelecida a prestação da caução, no valor de 5. % do preço contratual, 
conforme o estabelecido no n.º 1 do artigo 89.º do CCP. 
Propomos também que o contrato seja reduzido a escrito nos termos do artigo 94.º do CCP. 
Para a condução do processo de concurso, conforme o estabelecido no artigo 67.º do CCP, 
propomos que o júri do procedimento seja constituído da seguinte forma: 
Efectivos: 
José Bernardo Laranjinho Nunes – Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 
Roberto Carlos Ramires Salvador – Técnico Superior 
José Pedro Ribeiro Proença Ribeiro – Técnico Superior 
Suplentes: 
Paulo Jorge Ramalhosa Frade – Coordenador Técnico da Secção de Aprovisionamento 
Maria Arminda Barradas – Coordenadora Técnica do Atendimento e Gestão Documental 
Nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se que seja delegada 
no júri do procedimento a competência para prestar os esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento, que sejam solicitados pelos 
interessados no âmbito do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos. 
De acordo com o exposto, e no uso das competências que lhe estão conferidas pela alínea q) do 
n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com a competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e com o artigo 36º, artigo 38.º e a alínea b) 
do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, submetemos esta informação à consideração superior. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a abertura do concurso nos termos 
propostos.  
 
SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO 
CENTRAL 
Presente uma informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento solicitando a 
deliberação da Câmara Municipal relativamente à integração da parceria e participação na 
candidatura ao Eixo IV do QREN do projecto “Sistema Municipal de Informação Geográfica 
Ambiental do Alentejo Central”. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a participação no projecto a candidatar 
ao INALENTEJO 2007-2013, denominado “Desenho e Implementação dos Sistemas Municipais de 
Informação Geográfica Ambiental do Alentejo Central (SMIGA), a apresentar ao Eixo 4 – 
Qualificação Ambiental e valorização do espaço Rural, Regulamento específico – Acções de 
Valorização e Qualificação Ambiental. 

 
SUBSIDIOS 

Presente uma informação do Chefe de Divisão administrativa e Financeira solicitando que seja a 
aprovada a transferência de 5.600,47 € para o Agrupamento Vertical de Redondo – 345775, como 
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compensação das despesas referentes ao consumo de gás e energia eléctrica no pavilhão 
desportivo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a transferência proposta. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 1.000 € à Fénix – Associação de Músicos de Redondo, para fazer face a 
despesas com a gravação de um CD. 
 
O Senhor Vereador Freixial considera que a quantia não é suficiente para fazer face às despesas 
pelo que propõe a atribuição de 1.500€. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com o voto contra do Senhor Vereador Freixial, uma 
vez que considera que o subsídio devia ser de 1.500€, aprovar a concessão do subsídio proposto 
pelo Senhor Presidente. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 260 € ao Centro de Cultura, Recreio e Deporto de Foros da Fonte Seca, 
para fazer face às despesas com o lanche do final do Torneio da Malha. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 125 € à Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Santa Susana, para 
fazer face às despesas com o lanche do final do Torneio da Sueca. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 1.831 € ao Núcleo Andebol de Redondo, referente à 3ª tranche para a 
época desportiva 2009/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 1.160 € ao Montoito Sport Clube, como pagamento da última tranche 
referente à época desportiva 2009/2010. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o subsídio proposto. 
 
Presente um ofício do Redondense Futebol Clube solicitando o apoio da Câmara em gasóleo para 
a deslocação do RFC (Plantel Sénior 2009/2010) a Benalmadena (Espanha). 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou em que qualidade está o Eduardo Marreiros a trabalhar na 
Câmara. 
 
O Senhor Presidente informou que está como Secretário do Presidente e tem a seu cargo a 
coordenação da área de formação do desporto. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 100 lts de gasóleo. 
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Presente uma informação dos Serviços de Desporto solicitando autorização para aquisição de um 
par de redes para balizas de futebol de 11, para o campo de futebol do Calvário. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a aquisição das redes conforme 
solicitado. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 500 € à Conferência Vicentina Feminina de São Vicente de Paulo – Fábrica 
da Igreja Paroquial de Redondo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
 

QUIOSQUE DO PARQUE AMBIENTAL DE REDONDO 
Estiveram presentes na abertura das propostas a D. Maria de Jesus Curado e o Senhor António 
José Recto Ribeiro. 
 
Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara realizada em 28/04/2010, tendo sido 
publicitado o respectivo edital, foram apresentadas as seguintes propostas para a exploração do 
Quiosque do Parque Ambiental de Redondo: 
Proposta em nome de Maria de Jesus Milho Pita Curado, no valor de 175 € (cento e setenta e 
cinco euros); 
Proposta em nome de Luísa Maria Pires Carvalho Ribeiro e António José Recto Ribeiro, no valor 
de 136 € (cento e trinta e seis euros). 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar as propostas apresentadas ficando em 
primeiro lugar a proposta da D. Maria de Jesus Milho Pita Curado, no valor de 175 € e em 
segundo lugar a proposta em nome de Luísa Maria Pires Carvalho Ribeiro e António José Recto 
Ribeiro, no valor de 136 €. 
 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a ordem 
de trabalhos, eram 17,00 horas, pelo que, de tudo, para se constatar, se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


