ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA 08 DE
JUNHO DE 2018 - Nº 11/2018 - MANDATO 2017 – 2021
Aos oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Alpiarça, no Auditório do
Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e quatro,
reuniu a Câmara Municipal de Alpiarça, eleita para o quadriénio 2017/2021, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente Mário Fernando Atracado Pereira, e com a presença dos
Senhores Vereadores Sónia Isabel Fernandes Sanfona da Cruz Mendes, Carlos Jorge Duarte Pereira,
António da Conceição Moreira e João Pedro Costa Arraiolos. Secretariou a reunião, Nuno Miguel
Tendeiro Paulino, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição.
A Ordem do Dia da Reunião de Câmara, antecipadamente remetida a todos os Vereadores, nos
termos do Nº2 do artigo 53º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº
75/2013 de 12 de Setembro, foi a seguinte:

Ponto 1 – Direção e Grupo Disciplinar de Educação Física do Agrupamento de Escolas de José
Relvas
Agradecimento pela colaboração no “Dia do Desporto e da Comunidade Educativa”
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Ponto 2 – Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril – Santarém
Agradecimento pelo empréstimo de cadeiras para o espetáculo “61-Abril-74, da Guerra à
Liberdade”
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Ponto 3 – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça -ARPICA
Agradecimento pelo apoio na organização da 2ª edição da Rota das Sopas
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
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Ponto 4 – Emparcelamento Rural
Município de Alpiarça/Serviço Técnico de Obras/Informação nº 151/2018 de 22 de Maio
Requerente: Acácio da Silva Ribeiro – Cabeça de Casal da Herança de e José Manuel Mateiro
Panela
Para Deliberação:
Ponto 5 – Concurso Público Nº 05/2017/CCE – Celebração de Acordo Quadro para Aquisição de
Refeições Escolares – Central de Compras Eletrónicas da CIMLT – Revogação da Decisão de
Contratar.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
Ponto 6 – Concurso Público Nº 02/2018/CCE – Celebração de Acordo Quadro para Aquisição de
Refeições Escolares – Central de Compras Eletrónicas da CIMLT.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
Ponto 7 – Licença Especial de Ruído com inicio às 20,30 h do dia 30/05/2018 e termo às 02,00 h
do dia 31/05/2018, para uma Festa de Aniversário que se realiza no Restaurante da Reserva
Natural do Cavalo do Sorraia.
Requerente: Rodrigo Miguel Ribeiro Prudêncio.
Para Ratificação:
Ponto 8 - Licença Especial de Ruído com inicio às 19,00 h do dia 08 de Junho de 2018 e termo às
02,00 h do dia 10 de Junho de 2018, para a realização de um Festival de Folclore, no Parque de
Estacionamento do Centro de saúde de Alpiarça.
Requerente: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 9 - Relatório Global de análise da execução do Protocolo de Transferência de Verba
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destinada à manutenção e apetrechamento da Escola EB 2,3/S de José Relvas – Alpiarça.
Cláusula Sexta – Fiscalização do Protocolo
Informação do Gabinete de Educação
Para Conhecimento:

Ponto 10 - Licença Especial de Ruído, com inicio às 19,00 h do dia 08 de Junho de 2018 e termo às
02,00 h do dia 09 de Junho de 2018, para a realização de um evento de aniversário, a realizar no
Restaurante Cavalo do Sorraia, na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, em Alpiarça.
Requerente: Maria da Conceição Leal de Figueiredo Santos Correia de Oliveira
Para Deliberação:
A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, eram
nove horas e cinquenta minutos, tendo tido lugar o período de Antes da Ordem do Dia:
O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e distribuiu o resumo diário de
tesouraria referente ao dia sete de Junho de 2018, com um total de disponibilidades de
285.322,09€.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
PROPOSTA DE ATA N.º 10/2018 - RC REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018
Não houve intervenções. Posta à votação, a ata foi aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente da Câmara deu de seguida a palavra aos Vereadores.
Tomou a palavra o Sr. Vereador António Moreira que começou por mostrar a sua satisfação pelos
arranjos realizados na ponte do Casal Branco. Sugeriu que naquela zona se colocasse uma placa
para dissuadir as pessoas de ali continuarem a colocar lixo e perguntou o que foi feito ao que lá se
encontrava. Falou também no Casal Cambique, onde existem cerca de oito habitações. Afirmou
que falta sinalização a indicar esta zona habitacional, o que causa problemas, por exemplo na
distribuição de correio. Considerou que se deveriam colocar placas indicativas deste local, na Rua
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25 de Abril, junto à antiga taberna do Sr. Tagarrinha. Chamou ainda a atenção para os arruamentos
de terra batida deste pequeno local e apelou para que fossem alvo de uma pequena manutenção.
Acrescentou que as linhas de água existentes naquela zona foram tapadas por um agricultor, o que
causa alguns problemas no caminho público, que deveriam ser resolvidos através da regularização
das valetas. Mencionou também uma situação na Rua José do Vale, referindo que estava prevista a
construção de um parque infantil e espaços verdes, numa zona de vivendas, que não foi construído
e que agora está a causar alguns problemas a dois moradores porque os contadores da água e da
luz não estão acessíveis, para efeitos de contagem. Referiu um caso, também no Frade de Baixo, de
um casal com quatro filhos, com algumas dificuldades, afirmando que os filhos em idade escolar
raramente vão à escola, por falta de transportes. Disse que o casal contactou o Município e que a
resposta que foi dada foi que não estava nas normas para ter direito a transporte escolar. Apelou
ao bom senso da Câmara para resolver este problema.
Interveio de seguida a Sra. Vereadora Sónia Sanfona. Começou por referir que foi feito um arranjo
no passeio, na Rua Eng. Álvaro da Silva Simões, que criou uma rampa desde a entrada de um
portão até à estrada, dificultando a passagem de peões. Disse que o contentor do lixo que se
encontra à entrada do Beco do Hospital não tem tampa e que quando enche acaba por se espalhar
lixo pelo chão. Aproveitou também para chamar a atenção para o arranjo e manutenção de toda
aquela zona. Transmitiu que houve um acidente no interior de uma carrinha de transporte de
alunos, onde um deles terá partido um braço e que à mãe do aluno, ao deslocar-se à Câmara para
tratar do assunto, foi-lhe respondido que a Câmara declinava responsabilidades, uma vez que o
seguro não cobria estas situações. Deu conhecimento de uma notícia sobre a participação do
Município no arraial escolar do Agrupamento, segundo a qual não comparticipava financeiramente
o mesmo e perguntou se efetivamente isso corresponde ou não à verdade. O Sr Vereador João
Pedro Arraiolos disse que o Município nunca comparticipou financeiramente o arraial da Escola. O
Sr. Presidente complementou dizendo que a Câmara apoia sempre em termos logísticos e que sem
esse apoio nunca se realizaria o arraial. Continuou a Sra. Vereadora mencionando de seguida o
Plano de Desenvolvimento Turístico, o qual não arrancou por falta de pagamento do mesmo, e
que, tendo conhecimento que essa situação foi agora ultrapassada, pretende saber se já há uma
proposta de Plano e se o mesmo vai ser discutido publicamente ou não. Fez uma referência à
participação do Município na Feira Nacional de Agricultura, entendendo que esteve bem na
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escolha da apresentação de produtos e de ofertas locais, que começam a ser referências quer ao
nível da gastronomia, quer ao nível da oferta turística e das visitas ao concelho. Porque entendeu
que a imagem do concelho teve um impacto positivo num certame como a Feira Nacional da
Agricultura, congratulou o Município por esse facto. Deixou a sugestão de, em futuras edições da
Feira, promover, para além da parte turística, o nosso parque industrial e todas as suas
potencialidades e possibilidades de investimento.
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara, para responder às questões colocadas. Em relação às
placas indicativas do Casal Cambique disse que ficou a sugestão, mas que o grande problema tem a
ver com a desligação dos carteiros aos locais onde distribuem a correspondência e consequente
degradação da qualidade dos serviços prestados pelos CTT. Em relação às linhas de água disse que
ao longo dos anos estas foram sendo tapadas, não só no concelho, mas um pouco por todo o lado,
criando alguns problemas em épocas de chuva, mas que fica também o registo para se analisar a
situação. Sobre a questão referida no Casal dos Tolilas, o Sr. Presidente afirmou que nestes casos
aplica-se o respetivo regulamento, que é objetivo. Por isso irá solicitar informações e
posteriormente será feita uma avaliação, tendo em conta a situação social da família. Em relação
ao contentor à entrada do Beco do Hospital, afirmou que também já verificou que por vezes há
muitos papéis naquela zona. A Sra. Vereadora Sónia Sanfona interrompeu para sugerir que se
fizessem campanhas de informação e sensibilização para melhor utilização destes equipamentos. O
Sr. Presidente disse que já foram feitas algumas campanhas, mas que nunca é demais insistir junto
da população e que fica o registo também para melhor análise. Deu conhecimento que, para a
realização do arraial da Escola, nunca foi pedido ou atribuído qualquer tipo de apoio financeiro. O
que tem acontecido anualmente é o apoio logístico, na montagem do palco, do som e de outros
equipamentos, bem como a limpeza do espaço.
O Sr. Vereador Carlos Jorge Pereira deu também respostas a algumas questões. Começou por
transmitir que na Ponte do Casal Branco há um trabalho que está a ser feito por fases, por isso
ainda está a decorrer, tendo tido origem após uma conversa com o proprietário de um terreno
junto à ponte, o Sr. Manuel José Raposo, que se disponibilizou a colaborar com a Câmara. Deu
conhecimento que irá ser colocada uma placa no local, para evitar que sejam depositados lixos.
Quanto aos resíduos ali depositados, informou que foram retirados alguns, como televisões,
frigoríficos, etc., outros, biodegradáveis, foram terraplanados em conjunto com a terra. Sobre o
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Casal Cambique disse que iria dar instruções para reparar a estrada e que as valinhas são sempre
reavivadas quando a máquina se desloca ao local para regularizar os arruamentos. Em relação à
rua José do Vale, no Frade de Baixo, disse recebeu uma informação sobre este assunto e que iria
tomar melhor conhecimento da situação, para depois tomar uma decisão. Sobre o passeio na Rua
Eng. Álvaro da Silva Simões, afirmou ter conhecimento da obra mas que não foi alertado para
nenhuma situação em que alguém tenha feito algum reparo ou sugestão, mas vai pedir aos
serviços de fiscalização para verificar a obra. Quanto ao contentor no Beco do Hospital esclareceu
que já lá esteve um contentor com tampa e que por vezes já foi tombado. É da opinião que há má
utilização do contentor e, por isso, o mesmo é frequentemente alvo de maior limpeza bem como
da zona envolvente. Deu nota que o Plano de Desenvolvimento Turístico irá avançar, estando neste
momento a ser melhorado e durante a próxima semana levará o mesmo ao conhecimento do Sr.
Presidente e do Executivo, para que seja concluído o projeto. Deu de seguida conhecimento dos
principais trabalhos desenvolvidos desde a ultima reunião de Câmara: a higiene e limpeza continua
a ser feita nos Bombeiros Municipais e na Biblioteca, com uma funcionária permanente, nas casas
de banho públicas da Reserva do Cavalo do Sorraia, Mercado Municipal, Barragem dos Patudos,
Jardim Municipal; nos sanitários do Largo da Feira e da Zona Industrial foram feitos à segunda-feira
e à sexta-feira; a recolha de monos mensal realizou-se no dia vinte e quatro de Maio, tendo em
conta que no dia 31 foi feriado, continuando esta recolha a ser feita diariamente pela vila, com dois
funcionários; a recolha do lixo continua a ser feita à segunda-feira e sexta-feira com duas viaturas,
nos restantes dias foi feita com uma viatura; foi feita a substituição de contentores, quer na sede
do concelho, quer nos lugares; Foi feita a manutenção de Jardins e Espaços Verdes na Barragem
dos Patudos, no Parque dos Adões, no paredão da Barragem, no Casal dos Gagos, na Casa dos
Patudos e no talude em frente à Casa, na rotunda da Barragem, com corte da relva e manutenção
dos canteiros, nas Piscinas Municipais com manutenção do espaço exterior e interior, nos espaços
verdes da Avenida da Casa do Povo e toda a zona envolvente ao Centro de Saúde; foi feita a poda e
limpeza de árvores na Avenida da Casa do Povo, Ruas Maestro Virgílio Venceslau e Bernardo
Santareno, Largo Vasco da Gama; manutenção dos espaços verdes do Largo da Feira; manutenção
dos canteiros do Parque do Carril; corte e manutenção da relva na Zona do Cravo. Foi feita a
limpeza urbana no Frade de Baixo, na Rua da Pataia, Rua Principal, Rua da Liberdade e Rua Artur
Gonçalves; no Casalinho nas ruas 25 de Abril, Bairro Novo e da Segunda Republica; na Urbanização
ATA N.º 11/2018

RC 08 DE JUNHO 2018 - MANDATO 2017 - 2021

Pág. 6/13

Casal dos Gagos, na Rua José Relvas, Na Rua Pedro Álvares Cabral e nas ruas Engenheiro Álvaro da
Silva Simões, Manuel Paciência Gaspar, Queiroz Vaz Guedes, João de Sousa Falcão e Manuel Nunes
Ferreira. Foram feitas obras de melhoramento no Pavilhão de Espetáculos para a Alpiagra/2018; na
Vala de Alpiarça; foram feitos alguns melhoramentos no Parque do Carril; arranjo de passeios em
calçada na Rua José Relvas, arranjo de sinalética nas ruas da vila e pequenas reparações nas
Piscinas Municipais. Foi feita a deserbização nas ruas do Concelho, desde a Zona Industrial até à
Rua Dr. José António Simões; foi feita a recolha de animais errantes e respetivo transporte para o
Canil Municipal. Ao nível de eventos foi comemorado o Dia Mundial da Criança, com um
espetáculo no Pavilhão Comercial da Feira; foi feito o apoio logístico e elaborado o programa do
Encontro de Caravanismo, que se realizou no Parque de Campismo de Alpiarça com visita à Casa
dos Patudos, batismo a Cavalo, canoagem na albufeira dos patudos e participação do Rancho
Folclórico da Casa do Povo; realizou-se o Festfado, na Casa dos Patudos; o campeonato nacional de
estrada de patinagem de velocidade nos dias dois e três de Junho, na Eira do Paciência; o arraial do
CCBR no Pavilhão Comercial da Feira e o preparou-se o Festival Nacional de Folclore do Rancho
Folclórico da Casa do Povo.
A Sra. Vereadora Sónia Sanfona sugeriu que se limpasse o campo de futebol de praia, considerando
que na altura do verão é mais utilizado. O Sr. Presidente disse que estava previsto fazer este
serviço.
Falou de seguida o Sr. Vereador João Pedro Arraiolos para responder a algumas questões. Começou
por se referir ao acidente numa carrinha de transporte de alunos dizendo que o que chegou ao seu
conhecimento foi que este caso estava abrangido pelo seguro escolar, considerando que este
abrange, não acidentes na escola, mas também o trajeto de casa para a escola e vice-versa. Disse
que não houve nenhum declinar de responsabilidades e que o assunto ficou esclarecido. Em
relação à participação financeira do Município no arraial escolar corrobora o que já disse o Sr.
Presidente, afirmando que nunca houve apoio financeiro para este evento. O que tem havido ao
longo dos anos, é um grande esforço em termos logísticos por parte da Câmara, para a realização
do mesmo arraial.
Terminado o período de antes da Ordem do Dia, foram apreciados os pontos constantes da Ordem
de Trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
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ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – Direção e Grupo Disciplinar de Educação Física do Agrupamento de Escolas de José
Relvas
Agradecimento pela colaboração no “Dia do Desporto e da Comunidade Educativa”
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
O Sr. Presidente fez a apresentação do ponto. Não houve intervenções.
Foi dado conhecimento.
Ponto 2 – Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril – Santarém
Agradecimento pelo empréstimo de cadeiras para o espetáculo “61-Abril-74, da Guerra à
Liberdade”
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
O Sr. Presidente fez a apresentação do ponto. Não houve intervenções.
Foi dado conhecimento.
Ponto 3 – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça -ARPICA
Agradecimento pelo apoio na organização da 2ª edição da Rota das Sopas
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
O Sr. Presidente fez uma pequena intervenção sobre este tema, considerando que tem potencial
para continuar. Não houve mais intervenções.
Foi dado conhecimento.
Ponto 4 – Emparcelamento Rural
Município de Alpiarça/Serviço Técnico de Obras/Informação nº 151/2018 de 22 de Maio
Requerente: Acácio da Silva Ribeiro – Cabeça de Casal da Herança de e José Manuel Mateiro Panela
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Para Deliberação:
O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Engenheiro José Portugal que fizesse o enquadramento do ponto, o
que fez de modo esclarecedor. Não mais intervenções.
Posto à votação foi o ponto aprovado por unanimidade, conforme pareceres técnicos.
Ponto 5 – Concurso Público Nº 05/2017/CCE – Celebração de Acordo Quadro para Aquisição de
Refeições Escolares – Central de Compras Eletrónicas da CIMLT – Revogação da Decisão de
Contratar.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
O Sr. Presidente pediu ao Sr. Vereador João Pedro Arraiolos que tem acompanhado este processo,
para que, de forma sucinta faça a apresentação do ponto. O Sr Vereador João Pedro Arraiolos
começou por dizer que este assunto já veio a reunião de Câmara para ratificação e que na questão
de operacionalização das publicações de prorrogação do prazo que havia sido acordado, foi
detetado que não tinha sido publicado no Jornal oficial da União Europeia o respetivo concurso.
Por isso, todo o seu procedimento poderia não ter validade, podendo ser impugnado. Daí que se
proponha a revogação das anteriores deliberações, com a anulação do concurso que estava em
curso.
Não houve mais intervenções.
Posto à votação, foi o ponto aprovado por maioria, com a abstenção dos vereadores do Partido
Socialista.
Ponto 6 – Concurso Público Nº 02/2018/CCE – Celebração de Acordo Quadro para Aquisição de
Refeições Escolares – Central de Compras Eletrónicas da CIMLT.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos esclareceu que, na sequência da informação anterior e de
acordo com a documentação disponível, trata-se de autorizar a abertura de procedimento para a
aquisição de refeições escolares e seleção de um prestador de serviços, estando toda a
documentação de acordo com a legislação e preparada pela equipa técnica da CIMLT. O critério
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será o da proposta economicamente mais vantajosa e o contrato terá a duração de um ano letivo.
O Sr. Presidente salientou que o preço base da proposta é substancialmente mais elevado que o
anterior, de forma a despistar situações de cortes que poderiam afetar a qualidade das refeições.
Pediu a palavra a Sra. Vereadora Sónia Sanfona para transmitir que a sua preocupação e a
preocupação da esmagadora maioria dos autarcas, prende-se com a qualidade das refeições que
são servidas às crianças. Entende que é necessário garantir alguns indicadores de saúde publica
fundamentais. Disse que hoje vivem-se problemas diversos ao nível da alimentação mundial, com o
consumo cada vez maior de produtos processados, sendo da opinião que se está a criar um
problema sério ao nível dos hábitos alimentares. Valorizou uma iniciativa que se realizou em
escolas dos concelhos de Santarém e Alpiarça, de implementação da Dieta Mediterrânica.
O Sr. Presidente disse que esta é uma preocupação dos autarcas, para além da questão de
principio, de procurar assegurar um serviço da melhor qualidade possível, embora haja um vasto
conjunto de limitações causadas pela própria legislação, em termos de custos. O Presidente acha
que o projeto da Dieta Mediterrânica foi um passo importante para a implementação nas escolas
de uma alimentação de melhor qualidade. Considerou que as refeições servidas nas cantinas
escolares são bastante equilibradas, onde se procura um maior equilíbrio dos vários nutrientes,
com a introdução também do peixe, da carne, dos legumes e da fruta. O Sr. Presidente fez mais
algumas considerações sobre o tema da alimentação e das refeições escolares. Disse que ao nível
da CIMLT nunca foi abordada a questão de se formar uma empresa intermunicipal para
fornecimento de refeições escolares, mas que poderá eventualmente vir a ser discutida. Afirmou
que uma das preocupações com o projeto da Dieta Mediterrânica, foi passá-la para as ementas
escolares, o que tem vindo a acontecer.
A Sra. Vereadora Sónia Sanfona fez também mais algumas considerações sobre o tema,
defendendo que se devem criar projetos diferenciadores que possam captar, por isso mesmo,
novos habitantes.
O Presidente referiu e alertou que, o que tem vindo a acontecer é no sentido da concentração,
eliminando as empresas mais pequenas, muitas vezes imposta pela própria legislação, aprovada
em sede da Assembleia da República.
Procedeu-se de seguida à ratificação do ponto, que foi ratificado por maioria, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Socialista.
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Ponto 7 – Licença Especial de Ruído com inicio às 20,30 h do dia 30/05/2018 e termo às 02,00 h
do dia 31/05/2018, para uma Festa de Aniversário que se realiza no Restaurante da Reserva
Natural do Cavalo do Sorraia.
Requerente: Rodrigo Miguel Ribeiro Prudêncio.
Para Ratificação:
Não houve intervenções.
O Ponto foi ratificado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista.
Ponto 8 - Licença Especial de Ruído com inicio às 19,00 h do dia 08 de Junho de 2018 e termo às
02,00 h do dia 10 de Junho de 2018, para a realização de um Festival de Folclore, no Parque de
Estacionamento do Centro de saúde de Alpiarça.
Requerente: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça
Para Deliberação:
Esclarecido um pequeno pormenor relacionado com os horários, foi o ponto posto à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade, com isenção de taxas, por se tratar de uma Associação.
Ponto 9 - Relatório Global de análise da execução do Protocolo de Transferência de Verba
destinada à manutenção e apetrechamento da Escola EB 2,3/S de José Relvas – Alpiarça.
Cláusula Sexta – Fiscalização do Protocolo
Informação do Gabinete de Educação
Para Conhecimento:
O Sr. Presidente fez a introdução do ponto, que veio à Câmara para conhecimento.
A Sra. Vereadora Sónia Sanfona questionou se o executivo pretende manter o protocolo da
transferência de competências para o Agrupamento de Escolas.
O Sr. Presidente disse que essa avaliação será feita e que a discussão deste ponto poderá contribuir
para uma tomada de decisão. Fez referência a alguns pontos do protocolo e enumerou algumas
vantagens deste.
A Sra. Vereadora entendeu que o que resulta do relatório global de análise é relativamente claro no
que respeita à avaliação que é feita da execução do protocolo. Referiu que, antes de haver uma
decisão sobre a realização de um novo protocolo e do montante que este deverá ter, há questões
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que devem ser clarificadas, antes da assinatura de novo documento. Fez referências às despesas
que estão elencadas no documento, mas que não estão devidamente justificadas
documentalmente. Solicita neste caso que o Município peça ao Agrupamento as faturas que
justifiquem as despesas constantes no relatório. Entende que , do relatório enviado, há um
montante remanescente que não foi gasto e que devia ter sido entregue ao Município e não ao
Ministério da Educação. Na sua opinião, há despesas que constam do relatório, que não são
elegíveis, dando alguns exemplos. Termina esta sua intervenção, requerendo que seja enviada para
a Câmara Municipal de Alpiarça a documentação que suporta as despesas e que seja justificada a
entrega de mais de três mil euros ao Ministério da Educação, verba essa que deverá reverter para o
Município.
O Sr. Vereador António Moreira referiu que o Município deveria ter pedido os respetivos
documentos de despesa ao Agrupamento, achando que o próximo protocolo deverá ser bem
pensado.
O Sr. Presidente disse que concorda com o essencial do que foi dito e que algumas questões
referidas já foram colocadas ao Agrupamento. Esclareceu que, segundo informação da Escola, a
verba de cerca de três mil euros foi retida pelo IGF do Ministério da Educação, tendo em vista a
introdução de torniquetes para controlar a entrada da Escola. O Sr. Presidente afirmou que já foi
solicitada a apresentação do documento do IGF, em que esta instituição assuma esta cativação da
verba.
O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos sublinhou que a questão da renovação do protocolo não se
coloca sem haver informação fundamentada da verba que está em falta.
O Sr. Vereador Carlos Jorge Pereira defendeu que o Protocolo deveria ser renovado, tendo em conta
a dificuldade de pessoal do Município, devendo ser retificado e revisto.
Feita a discussão do ponto, foi dado conhecimento do mesmo.

Ponto 10 - Licença Especial de Ruído, com inicio às 19,00 h do dia 08 de Junho de 2018 e termo às
02,00 h do dia 09 de Junho de 2018, para a realização de um evento de aniversário, a realizar no
Restaurante Cavalo do Sorraia, na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, em Alpiarça.
Requerente: Maria da Conceição Leal de Figueiredo Santos Correia de Oliveira
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Para Deliberação:
Não Houve intervenções.
O Ponto foi aprovado por unanimidade.
PERÍODO DO PÚBLICO
Não houve intervenções.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram doze horas e dez
minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, para efeitos de execução imediata foi
aprovada em minuta, por unanimidade, com todos os efeitos legais a partir desta data.
E eu, Celestino Tomás Pereira Brasileiro, a exercer funções de Secretário do Gabinete de apoio à
Presidência, a redigi e assino.
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