
 

 

 
ACTA N.º 05/2010 

 
DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 10/03/2010 

 
INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 

TERMINUS DA REUNIÃO: 16,00 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 

  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:  2.293.539,99 € 

 
Operações Não Orçamentais:    229.993,94 € 
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ABERTURA 
Aos dez 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 24/02/2010. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Senhor Presidente por não ter 
estado presente, aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou o que se passa com as luzes do pavilhão de exposições, 
uma vez que têm estado apagadas. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que alguns focos do pavilhão foram vandalizados, 
chegaram agora as peças para serem reparados, a Câmara irá proceder à reparação dos focos.  
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se a Câmara pode pôr uma protecção ao pé da habitação 
que está escorada, prestes a ruir, na Rua Vasco da Gama, ou notificar os proprietários para 
tratarem do assunto. 
 
O Senhor Presidente informou que na altura em que foi aberta a Rua Vasco da Gama, a Câmara 
acordou com o proprietário da habitação elaborar um projecto com base num programa ainda não 
definido pelo mesmo. O Senhor Presidente informou que irá entrar em contacto com o proprietário 
para se poder dar andamento ao projecto. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou se já foi feita a cedência de equipamento aos Bombeiros 
Voluntários pela Portucel. 
 
O Senhor Presidente informou que o processo ainda está a ser analisado entre os juristas da 
Câmara e Portucel para ser elaborado o acordo que será assinado entre a Câmara e a Portucel. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou qual o ponto de situação das Casas dos Magistrados. 
 
O Senhor Presidente informou que o Ministério da Justiça contactou a Câmara a perguntar se 
havia interesse por parte da Câmara em adquirir as moradias pelo valor de 153.000 € / cada. A 
Câmara está disposta a negociar, mas por este valor não chegam a acordo. 
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ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente  
2. Expediente 
3. 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:  
António Venâncio Jesus Perdigão Sousa, residente na Rua da Cordoaria, nº 17, Cruz de Pau, 
Amora, solicitando a aprovação do licenciamento, processo nº 105/06. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/02/11. 
Ana Teresa Madruga Piteira e Outro, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 48 em 
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, processo nº 44/09. Deferido, de 
acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/09. 
Jacinto José Veigas, residente na Avenida Dr. Domingos Rosado, nº1 em Redondo, solicitando a 
aprovação do licenciamento, processo nº 33/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/02/11. 
António Joaquim Nunes Fonseca Moura, residente na Rua de São João, nº 37, Redondo, 
solicitando a aprovação da substituição do Projecto de comportamento térmico, processo nº73/08. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/23. 
Alda Maria Marinheiro Maligno Santiago Gomes, residente na Rua Miguel Bombarda, nº 40 em 
Redondo, solicitando o averbamento no processo nº19/09. Autorizado, por despacho do Senhor 
Presidente a 2010/02/26. 
Fortunato Joaquim Cardoso, residente na Rua dos Fragateiros, Lote 110, Moita, solicitando a 
aprovação do licenciamento, processo nº 2/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/02/11. 
Jacinta dos Anjos Marruz Rosado Alves, residente na Rua Manuel Joaquim da Silva, nº 9 em 
Redondo, solicitando a aprovação do licenciamento, processo nº 49/09. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/02/12. 
Ana Cardoso de Faria e Outro, residente na Rua Bartolomeu Dias, nº76, 4º Esq.º em Lisboa, 
solicitando a emissão do alvará de Licença de obras, processo nº 36/07. Deferido, por despacho 
do Senhor Presidente a 2010/02/08. 
Maria Inácia Roque Candeias Novelo, residente na Rua Gil Eanes, nº4 R/C Dt.º no Lavradio, 
solicitando a aprovação do licenciamento, processo nº 63/93 (70/04). Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 2010/03/03. 
Marília de Jesus Bonito Guiomar, residente na Rua Eng.º Duarte Pacheco, nº17 em Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento e averbamento, processo nº 35/09. Deferido, 
respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/10 e a 2010/02/25. 



MUNICIPIO DE REDONDO  

ACTA N.º 05/2010 REUNIÃO DE 10/03/2010 

 4 

FISIRED – Fisioterapia e Medicina Unipessoal, Lda, com sede na Rua Manuel da Fonseca, 
Lote C12, em Redondo, solicitando a emissão do alvará de Licença de obras, processo nº 35/09. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/03/01. 
Teresa Joaquina Palma Rosado Ambrósio, residente na Rua Cândido dos Reis, nº 20, em 
Redondo, solicitado a realização de vistoria, para a emissão da licença de Ocupação, processo 
nº6/10. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/22. 
António Joaquim Nunes Fonseca Moura, residente na Rua de São de João, nº 37, em 
Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de 
Vistoria, processo nº45/09. Deferido, o processo face à entrega do documento actual, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/02/23. 
Maria Inês Tavares Caeiro, residente na Travessa Aspirante Mota Freitas, nº 40, em Cascais, 
solicitando a realização de vistoria para a divisão em propriedade horizontal do prédio sito na Rua 
Cândido dos Reis, nº 30 e 32, em Redondo, processo nº 51/07. Concordo, Certifique-se, por 
despacho do Senhor Presidente a 2008/11/05. 
Sansão de Jesus Carola Farófias, residente na Rua Direita, nº3 em Redondo, solicitando 
autorização para o averbamento de venda de produtos frescos não embalados, no alvará nº 37/02, 
processo nº 19/02. Concordo, com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/01/27. 
Turismo de Portugal, I.P., com sede na Rua Ivone Silva, Lote 6, Lisboa, solicitando informações, 
referente ao Hotel Convento de São Paulo. Responder, de acordo com os dados do processo, por 
despacho do Senhor Presidente a 2010/02/22. 
Conta Redondo – Contabilidade e Fiscalidade, Lda, com sede na Avenida Dinis Miranda, Lote 
C-5, em Redondo, solicitando a emissão do horário de funcionamento, processo nº 26/01. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/11. 
José Manuel do Rosário Carvalho, residente na Rua de Redondo, nº 3, em Montoito, solicitando 
a emissão de certidão, processo nº 18/10. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2010/02/23. 
Elizabete Mariana Borrego Barradas, residente na Praça D. Dinis, nº 8, em Redondo, 
efectuando uma reclamação, processo nº 10/09, comunicar à munícipe, da informação do fiscal, 
por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/01. 
Centro Infantil Nossa Senhora da Saúde, com sede na Rua Simão Farinha, nº 6, em Redondo, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº90/05. Concordo, Certifique-se, de acordo com a 
informação dos serviços, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/23. 
António José Valverde Eugénio, residente em Santa Susana, Caixa Postal nº 734, Redondo, 
solicitando informação sobre a viabilidade de construção, processo nº 146/09. Concordo, informe-
se o requerente, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/26. 
Joaquim Miguel Rosado Pires, residente no Casal Rosita, Freixo, em Redondo, comunicando a 
realização de obras de escassa relevância urbanística, processo nº 3/10. Concordo, com a 
informação, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/23. 
EDP Distribuição – Energia, S.A., com sede no Largo Alexandre Herculano, nº 5 em Évora, 
solicitando a emissão de certidão, processo nº 19/10. Concordo, certifique-se, proceder de acordo 
com a informação, por despacho do Senhor Presidente a 2010/02/26. 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 
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EXPEDIENTE 
Presente um oficio da Casa do Pessoal da RTP, solicitando o apoio da Câmara Municipal, no 
montante de 25.000,00 €, para a realização da XLVI Corrida TV, no próximo dia 05 de Junho, 
pelas 22 horas, no Coliseu de Redondo. 
 
O Senhor Presidente informou que é de todo o interesse para o Concelho de Redondo que a 
Corrida seja transmitida pela RTP, já houve negociação com a Adega Cooperativa de Redondo 
que está disponível para colaborar em parceria com a Câmara. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o apoio solicitado, em parceria com a 
Adega Cooperativa de Redondo, mediante protocolo em que as partes assumem 50% dos 
encargos. 
 
Presente o Relatório Final sobre o mérito das propostas referente ao concurso público de 
aquisição de combustíveis rodoviários com montagem de bomba, designadamente 200.000 
Litros de gasóleo, para a frota de viaturas da Câmara Municipal de Redondo.      
Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade e em minuta: 
a) Acolher o integral conteúdo do Relatório Final em apreço;  
b) Em consonância, adjudicar à firma Scalea Combustíveis, S.A., a aquisição de combustíveis 
rodoviários com montagem de bomba, designadamente 200.000 Litros de gasóleo, para a frota de 
viaturas pela importância de € 159.668,00€ (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e 
oito euros) acrescida de I.V.A. à taxa legal em vigor;  
c) Determinar à Divisão Administrativa e Financeira a adopção dos necessários procedimentos 
administrativos indispensáveis à execução da presente deliberação. 
 
Presente um requerimento em nome de Susana Cristina Pita Barreira, residente em Redondo, 
solicitando que lhe seja emitida certidão em como a Câmara Prescinde do direito de preferência 
na alienação do lote e do fogo nele construído em caso de execução de garantia bancária, assim 
como para salvaguardar a hipoteca bancária em caso de reversão, relativamente ao lote número 
vinte e sete da Quinta da Faia. 
O presente requerimento foi deferido por despacho do Senhor Presidente em 2010/03/02. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar o despacho dado. 
 
Presente uma carta em nome da D. Alexandrina de Jesus Rebocho Galhofo, arrendatária de uma 
peixaria no mercado municipal, informando que por motivos de saúde não lhe é possível exercer a 
função de peixeira. Uma vez que adquiriu equipamento diverso para a peixaria, vem por este meio 
solicitar que a Câmara autorize a venda do equipamento e a cedência do espaço aos Senhores 
António Miguel Mira Godinho e Leonino Augusto Varela Mata Conceição, uma vez que estas 
pessoas estão interessadas em adquirir o referido equipamento e arrendamento da peixaria. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta autorizar a venda do equipamento conforme 
solicitado, mais deliberou atribuir a peixaria e efectuar o referido contrato de cedência com os 
Senhores António Miguel Mira Godinho e Leonino Augusto Varela Mata Conceição. 
 
Presente um ofício da Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal solicitando o parecer da 
Câmara para a realização do 25º prémio de Ciclismo de Redondo, a realizar em Abril de 2010. 
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A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
 
Presente um ofício da Secção de Motorismo da SAR, solicitando parecer sobre a prova Ervideira 
Rali TT, a realizar nos próximos dias 17 e 18 de Abril. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
 
Presente o contrato-programa escola de modalidade celebrado entre a Câmara Municipal de 
Redondo e o Núcleo de Andebol de Redondo, com efeitos desde 02/01/2010, com a duração de 
10 meses. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o contrato-programa acima referido. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel, propondo a atribuição de um subsídio 
financeiro no valor de 2.403,00 €, como comparticipação nas despesas com os trajes dos 
componentes da banda da Sociedade Filarmónica Municipal Redondense no Carnaval/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 600 litros de 
gasóleo ao Redondense Futebol Clube, para que as suas viaturas possam transportar os atletas 
para os treinos e jogos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o gasóleo proposto. 
 
Presente um requerimento em nome do Senhor José António Barrasquinho, residente em 
Redondo, solicitando o apoio da Câmara, para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 palete de tijolo de 15 e 6 sacas de 
cimento. 
 
Presente um requerimento em nome de Maria Joaquina Pita Lúcio, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara, para reparações na sua habitação.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 2 sacas de cal, 1 saca de cimento e 
½ dumper de areia e a mão-de-obra de 1 pedreiro e um servente. 
 
Presente um requerimento em nome de Ricardina Maria Falé Martinho e Mateus Luis Martinho, 
residentes em Redondo, solicitando o apoio da Câmara para fazer uma fosse na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 2 paletes de tijolo de 15, 2 m³ de 
areia e 5 sacas de cimento. 
 
Presente um requerimento em nome de José Vicente Lopes, residente em Redondo, solicitando o 
apoio da Câmara na reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 saca de cimento e um dumper de 
areia, bem como a mão-de-obra de um pedreiro e um servente. 
 
Presente um requerimento em nome de António Domingos Curado Roque, residente em Redondo, 
solicitando o apoio da Câmara para efectuar obras na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 120 tijolos de 11 e 5 sacas de 
cimento. 
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Presente um requerimento em nome de Joaquina Maria Lopes Pouca Roupa Rei, residente em 
Redondo, solicitando o apoio da Câmara para reparação do telhado da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder a mão-de-obra de um pedreiro e um 
servente para a reparação do telhado. 
 
Informou o Senhor Presidente que, para a realização do Baile da Pinha, uma iniciativa levada a 
efeito no âmbito do projecto Dinâmica Sénior, houve necessidade de proceder à limpeza e 
algumas reparações na Sociedade Harmonia e Progresso Redondense, pelo que propõe a 
ratificação da cedência do seguinte material: 
2 frascos de detergente para o chão, 5 litros de lixívia, 5 joelhos de ½, 1 frasco de silicone branco, 
2 autoclismos brancos e 24 buchas. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta ratificar a cedência do material acima descrito. 
 
Propôs o Senhor Presidente que, à semelhança dos anos anteriores, a Câmara proceda à 
limpeza, pintura e reparação dos Passos do Senhor. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que, à semelhança dos anos anteriores, a Câmara proceda à 
limpeza, pintura e reparação da Igreja da Piedade. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 

 
ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a ordem 
de trabalhos, eram 16,00 horas, pelo que, de tudo, para se constatar, se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


