ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 21 DE ABRIL 2006 - NÚMERO DEZ – PÚBLICA:-------------------Aos vinte e um dias do mês de Abril 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 dezassete horas.---------------------A acta da reunião de câmara de dez de Março de dois mil e seis foi aprovada, por
unanimidade, com as alterações sugeridas pelos Vereadores Vanda Nunes e Mário
Pereira.-------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número setenta
e sete, datado de vinte do mês em curso, que acusa um saldo disponível de trezentos e
vinte mil setecentos e qurenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos.----------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou as seguintes questões:-------------------------------------- Qual a posição defendida pela Câmara Municipal de Alpiarça na CULT, relativamente
ao processo que tem a ver com a criação da empresa Águas do Ribatejo;-------------------- Qual a data prevista para a inauguração da Biblioteca Municipal;---------------------------Se, relativamente ao Jardim na Gouxaria, as obras vão avançar e, se assim for, qual a
data da sua conclusão, e ainda se estão salvaguardadas as questões de segurança, uma
vez que as mesmas irão decorrer junto à E. N. cento e dezoito;------------------------------- Se é possível proceder à limpeza do telhado da Casa – Museu Patudos;-------------------O Vereador Mário Peixinho colocou as seguintes questões:---------------------------------- Situação do pedido de autorização por parte de quem explora o Bar “Outra Vez Ilda”,
para instalação de uma esplanada num terreno em frente ao mesmo;-------------------------Que seja estudada uma solução no sentido de permitir às pessoas que utilizam o espaço
junto à Caixa Geral de Depósitos, a maior parte reformadas, estar bem sentadas sem
recorrer ao muro aí existente;----------------------------------------------------------------------- Possibilidade de colocação de um banco na praça de táxis, conforme lhe foi solicitado
por um taxista;-----------------------------------------------------------------------------------------Qual a entidade responsável pelas passadeiras de peões na E. N. cento e dezoito;-------- 1

Possibilidade de colocação de suportes de bicicletas na Escola Primária de Alpiarça e
junto à Caixa Geral de Depósitos, bem como a hipótese de alterar um espaço que
actualmente é de estacionamento de automóveis para estacionamento de motorizadas;--- Com quem deve falar sobre um poste de electricidade existente na Rua do Matadouro,
em frente à Carpintejo;------------------------------------------------------------------------------- Possibilidade de alteração de sinais de trânsito junto ao Largo de “Os Águias”,
relativamente ao espaço para estacionamento de autocarros;---------------------------------- Hipótese de encastrar as passadeiras da E.N. cento e dezoito e de outras ruas do concelho
em pedra de calçada à portuguesa, a fim de evitar a sua manutenção.-----------O Presidente da Câmara em resposta às questões do Vereador Mário Pereira,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------Que o jardim da Gouxaria está a ser executado pelos serviços da câmara, conforme vai
havendo disponibilidade de mão-de-obra, e que a segurança do local onde decorrem as
obras está a ser salvaguardada;--------------------------------------------------------------------- Que, relativamente à limpeza do telhado da Casa-Museu dos Patudos, se está à espera
de fazer a devida intervenção logo que deixe de chover;---------------------------------------Que a Biblioteca Municipal deverá ficar concluída no final do corrente mês;------------Sobre o processo de criação da empresa Águas do Ribatejo, deu conhecimento de uma
reunião havida na CULT no passado dia trinta do mês findo com as câmaras municipais
envolvidas. Deu também conhecimento do que se passou nessa reunião.------------------O Presidente da Câmara em resposta às questões do Vereador Mário Peixinho,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------Que o processo relativo ao pedido de autorização de instalação de esplanada no terreno
em frente ao Bar “Outra Vez Ilda”, deve ser esclarecido com o técnico Engº. José
Manuel Vaz Portugal de Sousa;-------------------------------------------------------------------- Que, relativamente à colocação de um banco junto à Caixa Geral de Depósitos, se deve
pedir opinião ao autor do projecto;---------------------------------------------------------------- Que, para colocação de um banco na praça de táxis, se deve pedir opinião ao autor do
projecto;----------------------------------------------------------------------------------------------- Que as passadeiras para peões na E.N. cento e dezoito são da responsabilidade da
empresa E. P. – Estradas de Portugal, E.P.E.;---------------------------------------------------- Sobre a colocação de suportes de bicicletas na Escola Primária de Alpiarça e junto à
Caixa Geral de Depósitos, que os serviços da câmara os vão colocar e que se irá proceder
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à alteração do espaço que é de estacionamento de automóveis para estacionamento de
motorizadas.-------------------------------------------------------------------------------------------- Que o Vereador José Carlos Ferreirinha irá verificar a situação do poste de electricidade
na

Rua

do

Matadouro,

junto

à

Carpintejo;----------------------------------------

- Sobre a alteração de sinais de trânsito no Largo de “Os Águias”, no espaço para
estacionamento de autocarros, que a lei deve cumprida, tendo ficado o Vereador Mário
Peixinho de resolver a situação.------------------------------------------------------------------ --Que a questão das passadeiras encastradas em pedra de calçada à portuguesa será
enquadrada mais tarde.------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara colocou uma questão ao Vereador Mário Peixinho sobre o
estacionamento no Largo de “Os Águias”, que continua a não ser cumprido como
definido em reunião anterior.-----------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho, em resposta à questão do Presidente da Câmara, informou
que houve uma reunião sobre o assunto com o Grupo de Trabalho para apoio ao pelouro
de Trânsito, e que, em sua opinião, a forma de resolver a situação seria a temporização
do estacionamento, só do lado do edifício de “Os Águias”.-----------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------CONDECORAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA COM O GRAU DE
COMENDADOR

DA

ORDEM

INTERNACIONAL

DO

MÉRITO

DO

DESCOBRIDOR DO BRASIL PEDRO ÁLVARES CABRAL:-----------------------------Ofício de ORDEM INTERNACIONAL DO MÉRITO DO DESCOBRIDOR DO
BRASIL PEDRO ÁLVARES CABRAL, datado de sete do mês findo, a informar que
pretende condecorar, no presente ano, o Presidente da Câmara com o grau de
Comendador, atendendo ao valor e à exemplaridade dos predicados que envolvem a sua
carreira, bem como ao seu enquadramento nos objectivos preconizados pela Ordem, com
particular destaque para os esforços profícuos que se realizam no âmbito das suas
actividades como Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça.-----------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------NOMEAÇÃO DE ESCRIVÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS:--------------------------------Despacho do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datado de doze do mês em
curso, no sentido de nomear a Assistente Administrativa do Sector de Águas, VERA
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LÚCIA TEIXEIRA BATISTA AZEVEDO, como Escrivã de Execuções Fiscais. Doc. n.º
4088. Proc.n.º P-I.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho.----------------------------------PEDIDO DE APOIO:-------------------------------------------------------------------------------Ofício

de

UNIÃO

ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA

HUMANITÁRIA

DE

DOS

DOENTES

SOLIDARIEDADE

COM

CANCRO

SOCIAL

E

–
DE

BENEFICÊNCIA, datado de sete do mês em curso, a solicitar apoio traduzido na oferta
de um donativo até dois mil e quinhentos euros. Doc.n.º 4351. Proc.nº. A-8-1/4.--------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara dará apoio logístico se necessário.
Quanto ao donativo, foi deliberado informar que não é possível satisfazer a pretensão,
por dificuldades orçamentais.----------------------------------------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CAMPO DE FUTEBOL E RESPECTIVAS
INSTALAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS INTEGRADOS NO XV
TORNEIO INTERNACIONAL “SANTEIRIM”:-----------------------------------------------Ofício de ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL
VETERANO “SANTEIRIM”, datado de vinte e três do mês findo, a solicitar a cedência
do campo de futebol e respectivas instalações, para a realização de alguns jogos
integrados no “XV TORNEIO INTERNACIONAL SANTEIRIM”, nos dias vinte cinco a
vinte e oito de Maio do ano em curso. Doc. n.º 4328. Proc.n.º A-8-1/5.-------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão e isentar a organização do evento do
pagamento das taxas que eram devidas.----------------------------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARROS PARA APOIO AO TORNEIO
INTERNACIONAL DE FUTEBOL VETERANO “SANTEIRIM”;-------------------------Ofício de ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL
VETERANO “SANTEIRIM”, datado de vinte e oito do mês findo, a solicitar a cedência
de autocarros da câmara para os dias vinte cinco a vinte e oito de Maio e, pontualmente,
dias vinte e quatro e vinte e nove de Maio do ano em curso, no sentido de dar apoio ao
referido evento. Doc. 4325. Proc. n.º A-8-1/5.---------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível satisfazer a pretensão, por
dificuldades orçamentais.---------------------------------------------------------------------------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.-------------------------------------------------4

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:------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
SEIS:---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.--------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO SEIS:-----------------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.--------------------------------------------------------------------------------------------CONSUMO DE ÁGUA - PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES:-----------------------------Informação

da CHEFE

DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de dezanove do mês em curso, sobre o
pedido do senhor JOSÉ JOÃO NASCIMENTO DAMAS LIMA (José Cigano), residente
na Rua Alberto Borges, em Alpiarça, para pagamento em prestações de consumo de água
em atraso.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que a câmara mantem a deliberação
tomada em reunião de vinte sete de Janeiro último.--------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:----------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram
dezanove horas e cinco 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. ---------------------------------------------------------------------------------------5

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6

