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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALTER DO 
CHÃO 

 
 

===Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, 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 seis;------------------------------------------------

---PONTO TRÊS: Apreciação e Decisão da Proposta de Alterações ao Regimento 

da Assembleia Municipal de Alter do Chão;------------------------------------------------------ 

---PONTO QUATRO: Apreciação e Decisão da Moção sobre a Lei Quadro da 

Água, apresentada pelos elementos da CDU da Assembleia Municipal;--------------- 

---PONTO CINCO: Eleição do Presidente da Junta de Freguesia que integrará a 

representação do Município de Alter do Chão, na Assembleia Distrital;--------------- 

---PONTO SEIS: Eleição do Membro da Assembleia Municipal que integrará o 

Conselho Cinegético e de Exploração da Fauna do Concelho de Alter do Chão;--- 

---PONTO SETE: Eleição de quatro cidadãos, para integrarem o Conselho 

Municipal de Segurança do Concelho de Alter do Chão;------------------------------------ 

---PONTO OITO: Eleição do Presidente de Junta de Freguesia que integrará o 

Conselho Municipal de Educação do Concelho de Alter do Chão;----------------------- 

---PONTO NOVE: Eleição do Membro da Assembleia Municipal que integrará a 

Comissão de Acompanhamento do Concurso para Atribuição de Fogos de 

Habitação Social em Regime de Renda Apoiada.----------------------------------------------- 

===Aberta a Sessão e efectuada a chamada foi constatada a presença dos Senhores 

Presidente da Assembleia Municipal, António Mendo Castel-Branco Borges, Fernando 

José Trindade Marques Correia, António Hemetério Airoso Cruz, Pedro Miguel de 

Jesus Dominguinhos, Joaquim Aurélio Nunes Monteiro, Ana Maria Aço Monteiro 

Pintão, Romão Buxo da Trindade, Alcino Martins dos Santos, Maria da Conceição 

Torres, José Augusto Calado Oliveira, Célia Maria Sousa Silva Lopes, José Afonso 

Serrão Henriques, Rui Pedro Pires Lourenço, Jerónimo Gonçalves Sadio, Alexandre 

dos Anjos Rosa, Vitorino Oliveira Carvalho e Filipe Caldeira Calado Ferreira. Não 

estiveram presentes os Senhores José António da Silva Ferreira, por motivos de 
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ordem pessoal, tendo apresentado a respectiva justificação de falta e Jorge Calado 

Correia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===O Senhor Pedro Dominguinhos congratulou-se com o início das obras do IC 13. 

Relativamente à atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior, 

questionou o seu Regulamento, uma vez que entende que o mesmo deve reflectir o 

mérito académico, dado que o ensino superior tem os seus serviços de acção social, 

que complementam as carências económicas. No mesmo Regulamento é inexistente p 

registo dos vinte e dois dias de trabalho que os bolseiros terão de realizar na Câmara 

Municipal. Questionou ainda qual o critério de atribuição, relativamente aos valores 

das bolsas que foram atribuídas. A Senhora Vice-Presidente esclareceu que foi 

decidido, pela respectiva Comissão, atribuir o mesmo valor a todos os bolseiros. 

Acrescentou que está prevista uma alteração ao Regulamento, no sentido de valorizar 

o mérito, e também no sentido de que o trabalho a realizar pelos bolseiros, seja de 

carácter comunitário. -------------------------------------------------------------------------------------- 

===O Senhor Alcino Santos leu uma declaração, do MICA, que solicitou que 

constasse em acta, relativo aos comunicados anónimos que têm circulado por Alter, 

manifestando o seu repúdio por tal facto, e afirmando não ser o MICA responsável 

pelos mesmos. O Senhor Presidente da Assembleia não concordou com aquela 

declaração, entendendo que o seu teor está já desadequado, por se referir a questões 

partidárias, que estão já fora de tempo. Entende que no actual momento, apenas são 

relevantes, questões que se relacionem com o Concelho de Alter do Chão. --------------- 

===O Senhor Romão Trindade referiu que a Rua de Santarém, é ainda identificada, 

nalgumas situações, como Rua Bartolomeu Dias, situação que terá de ser resolvida.--- 

===O Senhor Pedro Dominguinhos solicitou que determinados documentos lhe 

fossem remetidos por e-mail, isto porque torna mais fácil a leitura e análise, assim 

como sugeriu que as Actas da Câmara e Assembleia Municipal, constassem do site do 

Município. O Senhor Presidente da Câmara informou que o site da Câmara Municipal 

vai ser remodelado, pelo que em breve estará a funcionar correctamente. ----------------- 

===O Senhor António Hemetério Cruz insurgiu-se contra a declaração do MICA, por o 

mesmo se referir ao seu nome, em questões de índole particular, o que disse não 

aceitar de forma nenhuma. Referiu, de seguida, que em Março do corrente ano, o 

Senhor Ministro da Agricultura declarou que iria decidir a construção da Barragem do 

Pisão. Sendo um projecto indispensável para o Norte Alentejano, sugeriu ao Senhor 

Presidente da Câmara, que interpelasse aquele membro do Governo, no sentido de 
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que a Barragem do Pisão seja uma realidade. ----------------------------------------------------- 

===Foi posta à votação a Acta da Sessão de vinte e quatro de Fevereiro do corrente 

ano, que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------- 

 

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. Leu ainda um 

documento que teve origem numa reunião com a empresa Águas de Portugal, donde 

se conclui que o processo da água do Norte Alentejano, está bastante atrasado. O 

Senhor António Hemetério Cruz referiu que este, é um dos maiores investimentos que 

se realizaram no âmbito da gestão das águas, e considera que a empresa Águas de 

Portugal não fez uma gestão eficiente deste investimento. Estão em causa cerca de 

vinte milhões de euros, o que, à partida, prevê a falência da empresa e de todo o 

projecto. Relativamente à Barragem da Póvoa, a mesma apresenta fissuras 

significativas, o que provoca perda substancial de água e inibe uma distribuição eficaz 

pelos Concelhos do Norte Alentejano. O Senhor Presidente da Câmara informou que 

este projecto tem já um atraso de dois anos, e que aquela empresa não tem 

contactado as Câmaras Municipais como deveria, no sentido de se encontrarem 

soluções para este gravíssimo problema. O Senhor José Afonso Henriques referiu o 

facto de a Câmara Municipal ter arrecadado, durante o mês de Janeiro de dois mil e 

seis, menos quarenta e nove por cento de receita, comparativamente com o mês 

anterior. Questionou sobre a Rede Natura dois mil. O Senhor Presidente da Câmara 

informou que, relativamente às casas degradadas, a Câmara Municipal está a fazer 

um esforço para que os proprietários se responsabilizem pela sua recuperação, pois, 

pela lei vigente, não é permitida a existência de casas permanentemente desabitadas. 

O Senhor Pedro Dominguinhos solicitou esclarecimentos sobre o QREN. O Senhor 

Presidente da Câmara dará esclarecimentos na próxima Sessão da Assembleia. -------- 

 

PONTO DOIS: Apreciação e Decisão da Primeira Revisão ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano para dois mil e seis 

===Foram presentes, para apreciação e decisão, as Revisões em apreço. Após a 

votação as presentes Revisões foram aprovadas por maioria, com duas 

abstenções dos Senhores Fernando Correia e Alcino Santos.---------------------------- 
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PONTO TRÊS: Apreciação e Decisão da Proposta de Alterações ao Regimento 

da Assembleia Municipal de Alter do Chão 

===Foi presente, para apreciação e decisão, uma Proposta de Alterações ao 

Regimento da Assembleia Municipal de Alter do Chão. A presente Proposta, após a 

votação, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 

 

PONTO QUATRO: Apreciação e Decisão da Moção sobre a Lei Quadro da Água, 

apresentada pelos elementos da CDU da Assembleia Municipal 

===Foi presente, para apreciação e decisão, uma Moção apresentada pelos 

elementos da CDU desta Assembleia Municipal, sobre a Lei Quadro da Água. O 

Senhor António Hemetério Cruz informou que analisou a Lei concordando com o seu 

teor, pelo que não concorda com a posição da CDU. O Senhor José Afonso Henriques 

entende que devem ser defendidos os interesses dos munícipes, uma vez que a água 

é do povo e não um bem privado. O Senhor Presidente da Assembleia concorda com 

a privatização da água. Nalguns Países Europeus, onde a água está privatizada, 

verifica-se que a sua qualidade é melhor e os preços mais baixos. Após a votação, a 

presente Moção foi indeferida por maioria, com os votos contra dos membros do 

PSD/CDS, PS e MICA.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO CINCO: Eleição do Presidente da Junta de Freguesia que integrará a 

representação do Município de Alter do Chão, na Assembleia Distrital 

===Após votação, por escrutínio secreto, foi eleito por unanimidade o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Alter do Chão, para representar o Município 

de Alter do Chão, na Assembleia Distrital.-------------------------------------------------------- 

 

PONTO SEIS: Eleição do Membro da Assembleia Municipal que integrará o 

Conselho Cinegético e de Exploração da Fauna do Concelho de Alter do Chão 

===Após votação, por escrutínio secreto, foi eleito por unanimidade o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Cunheira, para integrar o Conselho 

Cinegético e de Exploração da Fauna do Concelho de Alter do Chão.------------------ 

 

PONTO SETE: Eleição de quatro cidadãos, para integrarem o Conselho 

Municipal de Segurança do Concelho de Alter do Chão 

===Após votação, por escrutínio secreto, foram eleitos os Senhores João Laureano 
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Martins, Vitorino Oliveira Carvalho, Fernando Correia e José Augusto Oliveira 

para integrarem o Conselho Municipal de Segurança do Concelho de Alter do 

Chão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO OITO: Eleição do Presidente de Junta de Freguesia que integrará o 

Conselho Municipal de Educação do Concelho de Alter do Chão 

===Após votação, por escrutínio secreto, foi eleito por unanimidade o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Alter do Chão, para integrar o Conselho 

Municipal de Educação do Concelho de Alter do Chão.-------------------------------------- 

 

PONTO NOVE: Eleição do Membro da Assembleia Municipal que integrará a 

Comissão de Acompanhamento do Concurso para Atribuição de Fogos de 

Habitação Social em Regime de Renda Apoiada 

===Após votação, por escrutínio secreto, foi eleito por unanimidade José António 

Ferreira, para integrar a Comissão de Acompanhamento do Concurso para 

Atribuição de Fogos de Habitação Social em Regime de Renda Apoiada.------------- 

 

===O Senhor António Hemetério Cruz propôs que a Declaração apresentada pelos 

elementos do MICA, não constasse em Acta. Os elementos do MICA chamaram a 

atenção para o facto de, logo após a leitura daquela Declaração, não ter havido 

discordância dos elementos da Assembleia, no que diz respeito à sua inserção na 

Acta. Consideraram não ser oportuno discutir esta situação no final da Sessão. O 

Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Jurista da Câmara Municipal, ali 

presente, sobre se havia ilegalidade neste procedimento. O Jurista, Rui Oliveira, 

informou que a Lei é omissa neste caso, pelo que cabe à Mesa da Assembleia 

Municipal decidir. Assim sendo, a Mesa pôs à votação a inserção ou não, daquela 

Declaração nesta Acta, pelo que foi decidido por maioria, com sete votos a favor, 

dos Senhores António Hemetério Cruz, Maria da Conceição Torres, José 

Augusto Oliveira, Jerónimo Gonçalves Sadio, Romão Buxo Trindade, José 

Afonso Henriques e Alexandre dos Anjos Rosa, e oito abstenções, dos Senhores 

Presidente da Assembleia, Joaquim Aurélio Monteiro, Pedro Miguel 

Dominguinhos, Ana Maria Pintão, Filipe Calado Ferreira, Célia Maria Lopes, Rui 

Pedro Lourenço e Vitorino Oliveira Carvalho, não incluir a Declaração dos 

Elementos do MICA, na Acta desta Sessão.------------------------------------------------------ 
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===E não havendo mais nada a tratar, após a Assembleia ter aprovado, por maioria, 

com as abstenções dos elementos do MICA, 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. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

_________________________      

   

_________________________    

 

_________________________          

 

 


