ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2006 - NÚMERO SEIS:---------------------------Aos treze dias do mês de Março do ano de dois mil e seis, nesta vila de Alpiarça, Edifício
dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e quatro e
Sala de Reuniões da Câmara Municipal, compareceram os senhores: Joaquim Luís Rosa
do Céu, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Fernando Atracado Pereira,
Vanda Cristina Lopes Nunes, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário Manuel Pereira
Peixinho, Vereadores.------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos.MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
quarenta e nove, datado de dez do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cem
mil setecentos e setenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos.---------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho informou que estão a aparecer viaturas velhas nas
instalações do estaleiro da Bagageira.-------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara solicitou aos serviços para verificarem se foi efectuado edital
para a venda de viaturas e em que data.-----------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho informou da existência de buracos no entroncamento da Rua
Dr. Bernardino Machado com a rua que vai para o Matadouro, no passeio da Rua do
Casalinho junto à casa do senhor Manuel de Matos e do Professor Nascimento, na Rua
Dr. Castelão de Almeida, no Frade de Cima e na Estrada do Vale Peixe.-------------De seguida colocou as seguintes questões:-------------------------------------------------------- Qual o ponto da situação dos painéis do LIDL;------------------------------------------------Como proceder para apresentar candidatura ao Programa PIQTUR – Levantamento das
Necessidades de Sinalização Rodoviária e Turística do Municipio de Alpiarça, uma vez
que só tem, para o efeito, o prazo de uma semana;----------------------------------------Informou não ter tido conhecimento de um edital que publicitou o encerramento do
trânsito na Rua José Relvas, a propósito de uma prova de ciclismo ocorrida no passado
sábado e referiu que a referida prova não foi bem organizada.------------------------------Propôs verbalmente o seguinte:-------------------------------------------------------------------- Inversão do sentido do trânsito em parte da Rua Comandante Fontoura da Costa, até ao
cruzamento com a Rua Manuel Nunes Ferreira e na Rua Joaquim Monteiro Raposo;-Alteração do que está estabelecido para o Largo de “Os Águias”, em termos de trânsito,
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ou seja, que se autorize o estacionamento temporário, no máximo de trinta minutos, em
meio parque do lado do edifício do clube.---------------------------------------O Vereador Mário Pereira informou que lhe foi colocado o problema, relativamente ao
passeio pedonal junto à Vala de Alpiarça, de que havia pessoas que não tinham acesso às
suas propriedades pelo facto de existirem obstáculos a impedir.-------------------------O Presidente da Câmara informou que esteve no local com um proprietário dos terrenos,
aquando da colocação de pilares a demarcar a entrada para as propriedades, e que não
houve qualquer problema. Informou também que ía falar com o senhor Engº. Jorge da
CULT, dona da obra.---------------------------------------------------------------------No decorrer desta reunião o Presidente da Câmara contactou telefonicamente o referido
técnico da CULT, tendo este informado que ía verificar a situação.-------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha deu resposta às questões levantadas pelo Vereador
Mário Peixinho relativamente às estradas danificadas.----------------------------------------Sobre os painéis do LIDL, informou que a empresa foi notificada e que se está a
aguardar resposta.-----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara, relativamente à questão colocada pelo Vereador Mário
Peixinho sobre o programa PIQTUR, informou que se ía equacionar a candidatura.----Sobre a prova de ciclismo no passado sábado, informou que assinou o edital a publicitar
o encerramento do trânsito na Rua José Relvas quase em cima da hora e que a
organização da prova, por parte do Governo Civil de Santarém, não tinha sido a
melhor.------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida colocou à votação as duas

propostas do Vereador Mário Peixinho,

relacionadas com o trânsito.----------------------------------------------------------------------A primeira proposta, para inverter o trânsito em parte da Rua Comandante Fontoura da
Costa e na Rua Joaquim Monteiro Raposo, foi aprovada por unanimidade.---------------A segunda proposta, para alterar o que está estabelecido, em termos de proibição de
trânsito, para o Largo de “Os Águias”, foi rejeitada com o voto de qualidade do
Presidente de Câmara.------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho fez nova proposta no sentido de manter os sinais de
estacionamento proibido e de retirar os sinais de proibição de virar à direita e à esquerda
instalados na Rua José Relvas, impedindo o acesso ao parque, bem como de retirar o
sinal de sentido proibido instalado à entrada do mesmo, tendo frisado que a intenção da
sua proposta era permitir a paragem no parque de estacionamento.----------Esta proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------2

O Vereador Mário Peixinho colocou ainda uma questão relacionada com a sinalização
na Rua General Humberto Delgado, em Frade de Cima, na zona das valetas revestidas,
tendo o Presidente da Câmara informado que se iria pintar a zona ou colocar pinos.-----ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:--------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA RUA BERNARDO SANTARENO, LOTE D – 9,
URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM ALPIARÇA:------------Proposta
de Edital para publicitar a venda do imóvel em epígrafe, sendo a base de licitação de
vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos e os
lanços

não

inferiores

a

quatrocentos

e

noventa

e

oito

euros

e

oitenta

cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder à venda do
referido prédio, nas mencionadas condições.----------------------------------------------------PESSOAL:--------------------------------------------------------------------------------------------LISTA DE ANTIGUIDADE DO PESSOAL DO QUADRO PRÓPRIO DA
AUTARQUIA, ORGANIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93º. DO DECRETO –
LEI NÚMERO 100/99, DE TRINTA E UM DE MARÇO (SUPLEMENTO),
REFERIDA A 31 DE DEZEMBRO DE 2005:-------------------------------------------------Presente o documento em epígrafe.---------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------------------INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO:-------------------------------------------------------Ofício do INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CENTRO
DE EMPREGO DE SANTARÉM, número dois mil quatrocentos e doze, datado de seis
do mês findo, a solicitar emissão de parecer sobre o projecto de candidatura aos apoios
no âmbito da medida iniciativas locais de emprego, apresentado por MARIA
ELISABETE LAGES MENDO DA SILVA, para criação de um posto de trabalho, cuja
actividade irá ter lugar na Rua João Catarino Duarte, lote trinta e um, em Alpiarça. Doc.
n.º 2152. Proc. n.º C-6.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável ao projecto em causa.----------------FUNDO DE MANEIO – BOMBEIROS:---------------------------------------------------------
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Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de nove do mês em curso, para que o
Fundo de Maneio criado para os Bombeiros Municipais de Alpiarça, aprovado em
reunião de câmara de dezasseis de Janeiro do ano em curso, seja alterado para o nome do
senhor ANTÓNIO JOÃO LOURENÇO PRATAS ROSA, Segundo Comandante do
Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.---------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta e proceder em conformidade.FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento a
outros assuntos não constantes da Ordem do Dia, mas considerados de certa urgência,
pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.-------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta e apreciar os assuntos a seguir
mencionados.---------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que votavam contra a
proposta do Presidente da Câmara por não concordarem com a entrada de assuntos fora
da Ordem do Dia, embora participem na sua votação.-----------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DE
MÚSICA ELECTRÓNICA, NUM TERRENO SITO EM FRADE DE CIMA,
ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de TIAGO MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, datado de oito do mês
em curso, a solicitar autorização para a realização de uma festa de música electrónica no
próximo dia vinte cinco do mês em curso, num terreno propriedade da Associação
Cultural e Recreativa do Frade de Cima. Doc. n.º 2444. Proc. n.º E-5/15.------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, desde que sejam cumpridos todos os
requisitos legais.----------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram
dezanove horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que
foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.------------------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------4
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