Acta Nº.001 – 09/02/2007

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALTER DO
CHÃO
===Aos nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Assembleia Municipal de Alter do Chão no Salão de Honra da Casa do
Álamo, para a Primeira Sessão Ordinária, deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: -----PONTO UM: Informações do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca
da Actividade do Município, bem como da situação Financeira do mesmo;-----------PONTO DOIS: Apreciação e Decisão da Primeira Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano para dois mil e sete; --------------------------------------------------PONTO TRÊS: Apreciação e Aprovação da Carta Educativa do Concelho de
Alter do Chão.----------------------------------------------------------------------------------------------===Aberta a Sessão e efectuada a chamada foi constatada a presença dos Senhores
Presidente da Assembleia Municipal, Fernando José Trindade Marques Correia,
António Hemetério Airoso Cruz, Pedro Miguel de Jesus Dominguinhos, José Augusto
Calado Oliveira, Célia Maria Sousa Silva Lopes, José Afonso Serrão Henriques,
Jerónimo Gonçalves Sadio, Alexandre dos Anjos Rosa, Vitorino Oliveira Carvalho,
Filipe Caldeira Calado Ferreira, José António da Silva Ferreira, Maria da Conceição
Torres, Alcino Martins dos Santos, Jorge Calado Correia, Joaquim Aurélio Nunes
Monteiro, Rui Pedro Pires Lourenço e Ana Maria Aço Monteiro Pintão.---------------------===Não esteve presente o Senhor Romão Buxo da Trindade, tendo apresentado a
respectiva justificação de falta, via e-mail, no dia um do corrente mês de Fevereiro. ----===O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, na falta do Senhor Primeiro
Secretário, convidou para o substituir a Senhora Ana Maria Pintão. -------------------------===A Acta da última Sessão da Assembleia Municipal foi aprovada por unanimidade
após a inserção de uma sugestão de alteração, apresentada pelo Senhor José Afonso
Serrão Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------===O Senhor José Afonso solicitou ao Senhor Presidente da Assembleia que fosse
lido o ofício enviado pela Directora do Centro de Saúde de Alter do Chão, no qual
aquela Entidade se insurgia contra os resultados de um inquérito feito à população do
Concelho de Alter do Chão, os quais foram publicados no Boletim Municipal. O Senhor
Presidente da Câmara informou que os resultados que foram publicados, não são
mais do que o resultado do inquérito feito às populações, no âmbito da Agenda 21
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Local, não se entendendo, por isso, a reacção da responsável pelo Centro de Saúde
de Alter do chão. ------------------------------------------------------------------------------------------===O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Chancelaria referiu que a Junta de
Seda dispõe de dois funcionários, e a Junta de Chança só dispunha de um, até há
bem pouco tempo. Informou que esperou treze meses para serem colocados os
projectores para iluminação da Igreja. O furo de que dispõe em Chança, e quando é
necessário proceder a regas, não tem capacidade para fazer chegar a água à parte
mais alta da Vila, pelo que aguarda a resolução deste problema com a entrada em
funcionamento do novo furo. Mais informou que apresentou uma Proposta à Comissão
de Toponímia, relativamente à qual ainda aguarda uma resposta. ---------------------------===O Senhor Pedro Dominguinhos solicitou que se equacionasse a possibilidade de
proibir o estacionamento na Rua da República, em Chança, em frente da Cavalariça.
Sugeriu também, que fosse criada uma tarifa para o pagamento de água, por parte de
famílias numerosas. Congratulou-se com o esforço desenvolvido pela Câmara, no
sentido de colocar contadores de água, em locais onde ainda não existiam.--------------===O Senhor Segundo Secretário referiu que a questão da publicidade, conforme
deliberação do Executivo Municipal de quatro de Outubro de dois mil e seis, é uma
questão muito sensível, nomeadamente a que se encontra no centro histórico. É sua
opinião que se deverá agir com prudência, uma vez que entende ser difícil licenciar
situações consolidadas de há muitos anos. --------------------------------------------------------===O Senhor Presidente da Assembleia sugeriu as seguintes datas para as próximas
Sessões Ordinárias deste Órgão, no presente ano de dois mil e sete: vinte de Abril,
vinte e nove de Junho, vinte e oito de Setembro e vinte e um de Dezembro. Verificouse a concordância nas presentes datas. ------------------------------------------------------------PONTO UM: Informações do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da
Actividade do Município, bem como da situação Financeira do mesmo
===O Senhor Presidente da Câmara apresentou as suas Informações acerca da
Actividade do Município, assim como da sua Situação Financeira. O Senhor José
Oliveira manifestou a importância da criação do Gabinete do Empresário. Lamentou
que os encarregados de educação dos alunos que frequentam a Escola da Cunheira,
não concordem com a sua transferência para a Escola de Chança. O Presidente da
Junta de Freguesia de Cunheira referiu que, naturalmente, a vontade dos
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encarregados de educação nesta matéria, terá de ser respeitada. ---------------------------===O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Seda referiu que o corte do
trânsito na Ponte de Vila Formosa, poderá vir a prejudicar aquela Freguesia. ------------PONTO DOIS: Apreciação e Decisão da Primeira Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano para dois mil e sete
===Foi presente, para apreciação e decisão, a primeira Revisão ao Orçamento e às
GOP’s para dois mil e sete, que após a votação foi aprovada por maioria, com duas
abstenções dos elementos do MICA.--------------------------------------------------------------PONTO TRÊS: Apreciação e Aprovação da Carta Educativa do Concelho de Alter
do Chão
===Foi presente, para apreciação e eventual aprovação, a Carta Educativa do
Concelho de Alter do Chão. O Senhor Pedro Dominguinhos referiu que o Jardim de
Infância de Chança não funciona na Escola Básica, conforme referido. Com o
encerramento das Escolas há mais exigências para os alunos e professores. É difícil
que as Escolas de Cunheira e Chança cumpram os requisitos ali referidos. Não
concorda com eventuais investimentos naqueles edifícios que irão ser desactivados a
curto prazo, parece-lhe incoerente. Entende que deveria ser construído um pavilhão
na Escola 2,3/SEC Padre José Agostinho Rodrigues, assim como entende que talvez
se devessem criar prioridades científico-pedagógicas. O Senhor Filipe Ferreira
entende que falta aqui concretizar o que são as prioridades em termos educativos,
inclusive criar Cursos que vão ao encontro das necessidades, assim como criar
programas de empreendedorismo. O Senhor Presidente da Assembleia referiu que a
educação que nos interessa, é a da qualidade, sobretudo da qualidade dos
professores. Entende que a experiência americana é muito importante, uma vez que
as Câmaras têm um papel fundamental na avaliação dos professores. A presente
Carta Educativa, após votação, foi aprovada por unanimidade.-----------------------------===No período de intervenção do público, o Senhor António Luís Caldeira solicitou a
melhor atenção para a necessidade de colocação de um sinal de Stop na Travessa do
Camelo, Zebra ou qualquer outra sinalização, por causa da velocidade excessiva com
que os automóveis circulam na Rua de Santarém.-------------------------------------------------
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===E não havendo mais nada a tratar, após a Assembleia ter aprovado, por
unanimidade, a Acta da Sessão em Minuta, foram encerrados os trabalhos, da qual
para constar se passa a presente Acta, que depois de aprovada vai ser assinada pela
Mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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