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ACTA N.º 1/2010

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, na Vila de Carrazeda de
Ansiães e Auditório do Centro de Apoio Rural em Carrazeda de Ansiães, compareceram:
António João Almeida Lima, Presidente da Assembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães,
Carlos Manuel Teixeira Pires e Hélder de Jesus Rodrigues, 1.º e 2.º Secretários da respectiva
Mesa, João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves, Albino Costa Gomes, João Manuel Sampaio,
Fernanda Natália Lopes Pereira, António Augusto Constante, Sofia Morais Sarmento Correia
Rainha, José Alberto Gonçalves, Manuel Fernando Moutinho Matias, Maria Otília Pereira Lage,
Rui Manuel Matos de Castro Martins, Cristina Isabel Alves de Oliveira, Clara da Conceição
Pereira de Carvalho, Hugo Miguel Lopes Alves, Maria Olinda Nunes Barbosa, Fernanda de
Jesus Caires Cardoso Neto Gouveia, Gilberto de Sousa Ferraz, Rui Óscar Seixas Vieira de
Castro, Manuel Aníbal Meireles, João Manuel Pinto, José João da Silva, Sérgio Augusto de
Castro, Renato Morais Lopes, João Carlos Rodrigues, Luís Telmo Pereira Ramires, Fernando
José Almeida, Carlos Eduardo Monteiro Rebelo, Filipe dos Santos Duarte Claro, José Manuel
Teixeira Alexandre, António Alberto Lopes Sá, Luís Jesus Veiga, António Júlio Pires da
Rocha, José Augusto de Sousa, João da Assunção Duque Freixinho e António Augusto Lopes,
na qualidade de membros do mesmo Órgão, a fim de se reunir em sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães. --------------------------------------------------PRESENÇAS: - Verificou-se a presença de trinta e sete membros, num total de trinta e nove
membros. --------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS: Faltaram a esta Sessão os vogais: António Júlio Samorinha e José Joaquim da Silva.
OUTRAS PRESENÇAS:
José Luís Correia, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães,
Maria Olímpia do Nascimento Castro Candeias, Augusto dos Santos Faustino, Adalgisa Maria
Capela Rodrigues Barata e Marco de Jesus Azevedo Fernandes, na qualidade de Vereadores
da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. ----------------------------------------------------
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ABERTURA:
Sendo 14 horas e 10 minutos, conferida a folha de presenças, dado verificar-se quórum, o
senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão, procedendo à leitura do edital que a
tornou pública e da respectiva ordem de trabalhos: ----------------------------------------------1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
(art.º 86.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 37º do Regimento da Assembleia Municipal). -----------------1.1 - Apreciação e aprovação da acta da sessão anterior; -------------------------------------1.2 - Leitura de expediente e informação da Mesa; -------------------------------------------1.3 - Outros assuntos de interesse Municipal. -------------------------------------------------2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
(art.º 87.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 38º do Regimento da Assembleia Municipal). -----------------2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da actividade do Município,
bem como da situação financeira do mesmo; -------------------------------------------Eleição do representante da Assembleia Municipal para o Conselho Cinegético
Municipal de Carrazeda de Ansiães, (alínea e) do n.º 2 do art.º 157.º do DecretoLei n.º 202/2004, de 18 de Agosto); ---------------------------------------------------Conselho Municipal de Segurança/designação de elementos (Lei n.º 33/98, de 18
de Julho, alínea d) e j) do n.º 5); -------------------------------------------------------Designação de Representante para constituir uma Comissão à qual caberá
decidir dos processos de instalações e modificações de estabelecimentos de
comércio a retalho e de comércio grosso em livre serviço e a instalação de
conjuntos comerciais (Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, alínea b) do n.º 4 do art.º
7.º); --------------------------------------------------------------------------------------Plano de Corrupção e Infracções Conexas da Câmara Municipal de Carrazeda
de Ansiães. (Para conhecimento). ------------------------------------------------------

3. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PUBLICO”. ------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu início aos trabalhos no período “antes da
ordem do dia”: ----------------------------------------------------------------------------------------
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
(art.º 86.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 37º do Regimento da Assembleia Municipal). -----------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, apresentou, por proposta da Mesa, um
voto de pesar, pelas vítimas da catástrofe que assolou a Ilha da Madeira e um voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Dr. Fernando António Silva Salgado, que se transcrevem:
“A Mesa da Assembleia Municipal de C. Ansiães manifesta a sua solidariedade pelas vítimas do mau
tempo que assolou a Ilha da Madeira, pelo que, propõe a todos os elementos aqui presentes, um voto de
pesar através da realização de um minuto de silêncio.” ------------------------------------------------------

“Fernando Salgado, nasceu em Felgar a 22 de Outubro de 1955 e faleceu dia 18 de Fevereiro de 2010.
O Dr. Salgado, do Centro de Saúde, como era vulgarmente conhecido, exerceu medicina em Carrazeda
de Ansiães desde 1995 até ao seu falecimento. Foi Presidente da A.M. de Freixo de Espada à Cinta e
membro desta Assembleia Municipal. Era um homem que amava a liberdade, com fortes convicções
politicas que defendia até à exaustão. Sabia, no entanto, ouvir os outros escutando os argumentos dos
que pensavam de maneira diferente. Era um homem que não misturava política com relações pessoais. É
difícil distinguir o homem do médico. Um e o outro nunca regateavam esforços para servir o seu
semelhante. Por isso se confundiam. O Centro de Saúde e os habitantes deste concelho perderam um
médico de referência e de carisma incontornável. O seu timbre humanitário e o seu espírito rebelde e
irreverente deixam uma marca indelével em todos que com ele privaram. Por todas estas qualidades
evidenciadas durante toda a sua vida, o Dr. Salgado é merecedor deste voto de pesar. Até sempre Dr.
Salgado. Assim, a Mesa desta Assembleia propõe nesta Assembleia de 26 Fev. 2010: 1.º- Um minuto de
silêncio pelo falecimento do Dr. Fernando Salgado; 2º - que o voto de pesar seja enviado à mãe, viúva,
irmão, filho e cunhados, com as condolências dos membros da Assembleia Municipal de Carrazeda de
Ansiães. C. de Ansiães aos 26 Fev. 2010. A mesa da A.M.” --------------------------------------------------

Deliberação: Aprovados por unanimidade, procedendo-se à realização de um minuto de
silêncio. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação da acta da sessão anterior. ---------------------------------------------------

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia aos Membros, dispensou o Presidente da
Assembleia a leitura da acta da sessão e colocando-a à consideração da Assembleia. Pediram
para intervir os Membros: Albino Gomes, tendo solicitado uma pequena correcção à sua
intervenção constante da página dez, da acta em discussão, onde se lê “de uma técnica
existente no concelho”, deverá ler-se (…) “de não fornecimento em condições satisfatórias
mínimas do serviço instalado”; Cristina Oliveira, na sua intervenção constante da página nove,
solicitou correcção: onde se lê “Essas preocupações ….” deverá ler-se “Uma das suas
preocupações …” e na página dezoito onde se lê “Teixeira” deverá ler-se “Alves”; José Alberto
Gonçalves, fez questão que se procedesse a uma correcção à sua intervenção constante da
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página sete da acta em discussão, onde se lê “Mostrou-se a favor da realização de três feiras
mensais”, referiu que o sentido não era esse, que apenas solicitou ao Senhor Presidente da
Câmara se era possível essa alteração. Referiu, que na acta não constava toda a sua
intervenção, nomeadamente a felicitação ao Senhor Presidente da Câmara, membros do
executivo e membros da Assembleia para o actual mandato. Falou da necessidade de haver um
espaço na vila para as crianças praticarem desporto; João Sampaio, solicitou substituição da
palavra “… bancada” por “…assembleia” na página dezasseis da acta. De seguida, foi colocada
à votação, tendo sido aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes,
verificando-se a existência, neste momento, de três faltas. --------------------------------------



Leitura do expediente e informação da Mesa -------------------------------------------

Deu o senhor Presidente da Mesa da Assembleia conhecimento do diverso expediente
recebido, informando que o mesmo estava à disposição dos Membros para eventual consulta e
que a seguir se anuncia: Da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães foi recebida a seguinte
correspondência: os ofícios com os n.ºs 6017/2009, 12/2010, 151/2010, 381/2010, 663/2010
a enviar as actas das reuniões do Órgão realizadas em 2009/12/09, 2009/12/21, 2009/12/31,
2010/01/15, 2010/01/29, respectivamente e o ofício n.º 580/2010 a enviar o Plano de
Corrupção e Infracções Conexas da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães; Um pedido de
justificação de falta à Sessão da Assembleia Municipal de 28/12/2009 do membro António
Júlio Samorinha; Um pedido de justificação de falta à Sessão da Assembleia Municipal de
28/12/2009 do membro Fernando José Almeida; Da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, foi recebida a seguinte correspondência: a circular cento e sessenta e sete
barra dois mil e nove, enviando o Boletim do mês de Dezembro; circular número dois barra
dois mil e dez, a solicitar “informação sobre eleitos locais e contactos”; Circular número
dezasseis barra dois mil e dez, enviando o boletim do mês de Janeiro; Circular número vinte e
sete barra dois mil e dez, informando da disponibilidade no sítio da ANMP, na Internet, a
“Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2010”; Um e-mail de “Ana Paula Coelho (Publici” da entidade A FAZ SI, a solicitar marcação de uma reunião para apresentação de produtos;
Um e-mail da CIMDOURO, solicitando informação complementar dos três membros eleitos
(António Lima, João Sampaio e Hugo Lopes); Da Assembleia Municipal de Vila do Conde, foi
recebido o fax número quarenta e sete barra dois mil e nove a enviar cópia da proposta
aprovada de recomendação ao Governo que, o mais rapidamente possível adopte as diligências
necessárias à convocação de um referendo para a instituição em concreto das cinco Regiões
Administrativas, ou seja, retome a instituição da Regionalização, foi o mesmo distribuído pelos
membros presentes; Foram ainda recebidos vários jornais e revistas. --------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou dos assuntos tratados na reunião do
Conselho Intermunicipal do Douro, realizada no dia 8 de Fevereiro de 2010, no Peso da Régua.

- 4SESSÃO ORDINÁRIA DE 2010-02-26

A S SE M B L E I A M UNI CI P A L DE
CARRAZEDA DE ANSIÃES

Justificação de faltas:
No âmbito do expediente recebido, deu o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia
conhecimento dos pedidos de justificação das faltas dos membros António Júlio Samorinha e
Fernando José Almeida, à sessão de 28 de Dezembro de 2009, as quais foram justificadas. --



Outros assuntos de interesse Municipal: -------------------------------------------------

O senhor Presidente da Mesa Assembleia declarou que continuava aberto o período de “antes
da ordem do dia”, pelo que os membros podiam discutir assuntos de interesse, caso o
desejassem, pedindo que fossem sucintos nas suas intervenções, para que pudesse ser
cumprido o tempo estabelecido para este período. -----------------------------------------------Abertas as inscrições usaram da palavra: ---------------------------------------------------------

------- O membro, João Gonçalves, começou por solicitar ao Senhor Presidente da Câmara
esclarecimentos acerca do contrato existente entre a Câmara Municipal e a Empresa Águas de
Carrazeda, S.A., nomeadamente, o estudo de reequilíbrio financeiro, a saber: “Quem deve a
quem?”, se há outros dados sobre isso, o que consta no contrato, relativamente ao pagamento
dos vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal que trabalham para a empresa. Se a
Empresa transfere esse dinheiro para a Câmara Municipal pagar os vencimentos desses
funcionários. Questionou, ainda, da existência de rumores, acerca da diferenciação de preços
praticados no fornecimento de água aos Munícipes de algumas aldeias do concelho de Vila Flor
e Carrazeda em que os Munícipes de Vila Flor pagariam uma tarifa pouco mais de metade dos
munícipes de Carrazeda. Queria saber quem é que decidiu essa diferenciação, com que
fundamento e de quem é a responsabilidade política e financeira. -------------------------------------- O membro Fernanda Natália Pereira, manifestou o apreço ao senhor Presidente da
Câmara, pelo facto de ter conseguido organizar o Cortejo de Carnaval e, deste modo, manter
os valores holísticos culturais, conseguindo revitalizar as Associações Locais. ------------------------ O membro Fernanda Gouveia, indagou o Senhor Presidente da Câmara acerca dos
motivos das visitas que ultimamente tem feito às Caldas de S. Lourenço. ------------------------------ O membro Rui Martins, começou por referir que queria descansar os defensores do
anterior Presidente da Câmara, de que não irá falar das suas incompetências nem dos seus
esbanjamentos nem dos seus erros, apenas apresentar algumas questões: o porquê de não ter
sido accionado o Plano de Emergência e não ter sido puxada a água do ribeiro. Indagou o
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Senhor Presidente da Câmara sobre o que pensa fazer relativamente à questão das Feiras. Se,
efectivamente, vamos continuar com as duas feiras ou se vamos mudar para três feiras? Se
pensa alterar os estacionamentos pagos por quem queira aceder ao centro da Vila? Qual o
ponto da situação da Piscina Municipal coberta? --------------------------------------------------------- O membro António Constante, manifestou que gostaria de ver implementadas medidas
de apoio aos idosos e aos deficientes do concelho, no sentido de terem uma vida mais digna.
Solicitou informação ao senhor Presidente da Câmara acerca das candidaturas submetidas a
apreciação no âmbito do QREN, nomeadamente, “Entrada Norte” “Vias e Ciclovias”. ----------------- O membro José Alberto Gonçalves, começou por agradecer ao Senhor Presidente da
Câmara, a colocação da paragem de autocarros frente ao Centro de Saúde. Fez chegar
algumas queixas em relação à iluminação da Vila, nomeadamente na Rua Marechal Carmona,
onde há muitos candeeiros que não funcionam. Em relação aos festejos do Carnaval, deixou o
repto, no sentido de se dar mais corpo à festividade, dando como exemplo, Montalegre em
relação ao “Dia das Bruxas”. Alertou para a preocupação dos moradores do Bairro da Telheira,
em relação às más condições em que se encontra o equipamento do Parque Infantil, tornandose um perigo para as crianças. Questionou o porquê e qual a utilização dos dezanove postes no
Parque da Telheira, dado lá existirem desde 2004. ------------------------------------------------------ O membro Carlos Rebelo, questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca
da não existência de Ecopontos em algumas aldeias anexas, nomeadamente, em Misquel, dado
ter conhecimento que Pinhal do Douro têm e não possui 150 habitantes. ------------------------- O membro José João da Silva, começando por referir, na sequência da intervenção
anterior feita pelo membro Carlos Rebelo, que a Junta de Freguesia de Carrazeda de Ansiães,
solicitou a colocação de dois Ecopontos (um para a Samorinha e outro para o Moinho do Vento
da Vila). Relativamente ao assunto, apenas foi dada resposta ao pedido de um ecoponto na
Samorinha, informando a empresa “Resíduos do Nordeste” de que não se justificava a
instalação, em virtude de condicionamentos técnicos e económicos a localidades com menos de
150 habitantes. Assim, manifestou a sua indignação, quanto à falta de sensibilidade por parte
dos responsáveis, no respeito pela melhoria da qualidade de vida das pessoas e do ambiente.
Teceu alguns reparos à Toponímia da Vila, nomeadamente as placas de informação que
apresentam grande dificuldade na sua leitura por falta de letras. Alertou, também, para a
falta de limpeza da zona circundante da Barragem de Fontelonga. Questionou para quando a
construção do passeio pedonal da Vila à Barragem de Fontelonga. Informou ter recebido
vários pedidos no sentido de sensibilizar a Câmara Municipal para que a primeira curva a
seguir à última rotunda da zona industrial na estrada que liga Carrazeda ao Pinhal do Norte, na
entrada para o Amedo, fosse estudada pelos Serviços da Câmara ou pelo projectista da obra,
a maneira de corrigir ou mesmo anular aquela curva em “cotovelo”, dado ter sido palco de
vários acidentes. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara, informação acerca do andamento
do IC5, qual o ponto da situação da Barragem do Tua, do S. Lourenço, da Piscina Coberta, da
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Rede sem Fios que continua a não funcionar, do Site do Município e o número de feiras
mensais. Verificou, com agrado, o arranque de algumas obras, nomeadamente, o Abrigo junto
ao Centro de Saúde, os passeios no Alto do Vilarinho e Bairro do Pereiro, bem como a
adjudicação da “Requalificação da Av. Camilo Mendonça e Fundo da Vila”. Por último
manifestou a sua satisfação por todo o apoio que lhe tem sido dado na Freguesia, por todos os
elementos da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------- O membro Manuel Matias, começou por dizer que a sua intervenção tem por base
fazer chegar a esta Assembleia as preocupações da população do concelho. Essas
preocupações prendem-se essencialmente com a protecção e acesso ao Cais da Sr.ª da
Ribeira, do estudo de alteração ao regulamento de trânsito na Vila, nomeadamente a situação
de cargas e descargas na Rua Marechal Gomes da Costa em frente às instalações do Correios,
bem como o estacionamento pago em algumas ruas. Outra questão prende-se em saber qual o
conteúdo do contrato ente a Câmara Municipal e a empresa construtora, relativamente aos
apartamentos que estão a ser construídos no loteamento “Alto do Vilarinho”. Para terminar,
elogiou o trabalho executado pelos Funcionários da Câmara Municipal na limpeza das bermas
da estrada entre as localidades de Seixo de Ansiães e Colega. ----------------------------------------- O membro Sérgio de Castro, deu a conhecer ao Senhor Presidente da Câmara, a
vontade e disponibilidade da população da Junta de Freguesia de Castanheiro em tudo fazer
junto das Entidades Competentes, para que se faça uma passagem por cima do coroamento da
Barragem em Foz-Tua. Outra questão prende-se com o facto das dificuldades que as Juntas
de Freguesia têm em elaborar um Regulamento das Taxas das Freguesias, pelo que solicitou ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal se seria possível a autarquia prestar-lhes esse apoio.
Ainda no seguimento do ponto anterior, apelou a todos os Presidentes de Junta, para que, se
assim o entenderem, fizessem uma reunião no sentido de discutirem o valor das taxas
praticadas por cada Freguesia, para que possa haver uma melhor aproximação das taxas
praticadas pelas Freguesias do Concelho. ---------------------------------------------------------------- O membro Gilberto Ferraz, diz ser pertinente falar novamente de assuntos que já
foram abordados na sessão anterior, sendo importante voltar a falar, até para se fazer um
balanço do antes e depois. Julga terem sido tomadas as diligências necessárias para tentar
corrigir o problema. No entanto, testou novamente as antenas e chegou à triste conclusão que
está tudo na mesma: - a Rede sem Fios continua a não funcionar. Questiona se realmente este
projecto foi bem pensado e se a Empresa que supostamente está por detrás do serviço, o está
a fazer devidamente. Deu os parabéns ao executivo pelo “Site da Câmara Municipal”. Diz ter
“um interface” muito agradável, um “design” bem conseguido, mas que se encontra ainda muito
“despido”, ou seja, existem links que não funcionam. ----------------------------------------------------- O membro Cristina Oliveira, começou por deixar um alerta ao Senhor Presidente da
Câmara acerca dos idosos. No entanto, referiu, que a sua intervenção iria debruçar-se mais
sobre as Crianças e Jovens do Concelho. Como formadora que é, quis deixar a sua preocupação
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em relação aos espaços lúdicos públicos, mais concretamente ao “Espaço de Lazer da
Barragem de Fontelonga”. Sendo este um espaço onde se poderiam promover actividades ao ar
livre, o mesmo não oferece condições de segurança para a sua utilização. Assim, alertou para
as péssimas condições em que se encontra o Parque Infantil, os Baloiços, o Circuito de
Manutenção e o que foi em tempos um Campo de Futebol de Praia, sugerindo uma intervenção
imediata, para que aquele espaço se torne atractivo e seguro para os fins a que se destina. ---------- O membro Albino Gomes, começou por tecer alguns comentários em relação ao estado
de degradação dos balneários existentes nas Termas de S. Lourenço e, ao mesmo tempo,
saber quais os meios que o executivo pensa envolver na sua manutenção. Abordou, ainda, a
questão relativa ao “Programa de estágios profissionais na administração local (PEPAL)”, ao
qual os municípios se podem candidatar. Dado que este concelho dispõe de vagas (nível V e IV
– licenciatura ou bacharelato), pergunta, se vamos ter candidaturas ao abrigo deste projecto
e em que áreas específicas. Por último, felicitou o actual executivo, pela rapidez, dizendo-o
sem ponta de ironia, da colocação do Abrigo junto à entrada do Centro de Saúde com a
respectiva sinalética de trânsito. Ainda sobre este assunto deixou as seguintes questões, que
se transcrevem:
- “Há acordo com a transportadora para todos os percursos das aldeias que chegam à Vila
terminarem na referida paragem ou só alguns?
- É do conhecimento que a avenida Eng. Camilo Mendonça vai ser requalificada. Mesmo com este
condicionalismo não é possível criar uma passadeira para trânsito de peões junto ao Centro de
Saúde?
- Em relação aos abrigos das paragens dos transportes colectivos é desejável mantê-los nas
melhores condições, encontrando-se alguns, cujas protecções laterais estão em falta,
prejudicando a comodidade e conforto dos utilizadores. Está este executivo sensibilizado para a
resolução deste problema?
- Para quando a construção da central de camionagem?”

-------- O Membro João Sampaio, começou por tecer alguns comentários à questão debatida
na última Assembleia Municipal, referente ao alargamento do Velho Cemitério ou o início do
uso do Novo Cemitério. Verificou que existia uma linha de água a deitar para as laterais do
Novo Cemitério Municipal. Assim, considera que as fotos tiradas ao local deveriam ter servido
para o Executivo da Câmara não negligenciar o facto e tomar medidas para desviar as águas
que correm por “uma valeta selvagem” e esbate nas paredes do Novo Cemitério, contribuindo
para a degradação dos muros e alagamento da estrada de acesso. Considera urgente que se
preserve o património, ser crime o que está acontecer com a zona envolvente e as águas
pluviais e efluentes que correm livremente. Diz ser dever da Câmara Municipal evitar que a
zona circundante se torne num lameiro pestilento, sendo que o que está acontecer com a
degradação do espaço e da obra é um verdadeiro atentado contra o património municipal e
ambiental. Questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre o que pensa fazer, para evitar
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que o património se degrade mais e que amanhã o empreiteiro venha acusar a autarquia de
negligência e eximir-se de responsabilidades. Por último sugeriu que se realizasse algo no
âmbito da Assembleia Municipal sobre as comemorações do centenário da República. --------------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, fazendo um reparo para que
dentro do possível se cumpra o horário estabelecido da sessão. ------------------------------------- Olinda Barbosa, Pediu desculpa a todos os presentes pelo seu atraso, não sendo seu
hábito faltar à hora marcada, foi apenas por questões profissionais. No seguimento do assunto
tratado na última sessão da Assembleia Municipal, acerca do suposto términos do “Festival de
Música Medieval”, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se efectivamente as
limpezas já começaram no Castelo, quais as actividades ao ar livre que pensa levar a efeito
para as crianças. Existirá alguma intenção de haver algum acordo, por exemplo, com as
escolas, de ter alguém a animar culturalmente no Castelo com alguma frequência e, nesse
seguimento, ter a parceria quer da Escola Secundária, quer das Escolas Básicas e abrir
eventualmente, essa oportunidade a outras escolas e outros concelhos, que não tenham o
equipamento que nós temos. -------------------------------------------------------------------------

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Começou por dar
esclarecimentos à questão colocada pelo membro João Gonçalves, relativamente ao contrato
de concessão do abastecimento de água e saneamento no concelho, existente entre a Câmara
Municipal e a Empresa Águas de Carrazeda, S.A., acerca das obrigações a que cada um dos
contraentes ficava obrigado e do não cumprimento dessas mesmas obrigações por parte dos
mesmos. Esclareceu a questão sobre a não transferência por parte da Empresa Águas de
Carrazeda, S.A., relativa aos vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal e do montante
em dívida, dando a conhecer as posições tomadas pelo executivo em relação ao assunto e ao
reequilíbrio económico-financeiro. Relativamente à questão da diferença de preços praticados
no fornecimento de água às aldeias dos concelhos de Vila Flor e Carrazeda, informou que está
a aguardar parecer técnico. ----------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do membro Fernanda Natália, acerca da revitalização das
Associações, diz ser essa a intenção, apoiar as Associações, desde que estas cumpram o
“Regulamento de Apoio às Associações”, apresentando projectos devidamente fundamentados,
bem explicados e orçamentados. -----------------------------------------------------------------------Quanto às questões colocadas por alguns Membros sobre as Termas de S. Lourenço, deu
breve explicação às mesmas, dizendo que não iria falar muito sobre o S. Lourenço, deixando a
promessa de que em breve toda a gente ficará devidamente esclarecida através de um
historial de tudo o que se fez e gastou no S. Lourenço. Em relação às visitas ao S. Lourenço,
informou que mais tarde dará explicações acerca das visitas efectuadas. No entanto, referiu
que tem visitado as termas na companhia de especialistas, nomeadamente com uma empresa
que se dedica à instalação de balneários, tendo o Município adquirido um Balneário de modo a
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que possa ter algum uso durante o próximo Verão. ----------------------------------------------------Quanto à intervenção do membro Rui Martins, informou que o executivo conseguiu que não
houvesse ruptura total da água. Em relação às Feiras, informou que o assunto está a ser
tratado, no sentido de se passar para as três Feiras. O mesmo se passa com a questão do
estacionamento pago, tendo já sido presente em reunião da Câmara Municipal, a alteração ao
Regulamento. Relativamente à Piscina Coberta, informou da reunião havida com o empreiteiro
no sentido de se proceder à correcção das anomalias existentes. -----------------------------------Relativamente à intervenção do membro António Constante, referente à implementação de
medidas a tomar no apoio aos idosos do concelho, informou que não compete só às Autarquias,
mas também a outras entidades, como a Segurança Social, as IPSS, não podendo a Câmara
Municipal assumir todos esses encargos. No entanto, dado já ter tido alguns contactos com
responsáveis das entidades atrás referidas, é intenção, no próximo ano, poder fazer alguns
Centros de Convívio e Lazer, através de parcerias com essas Entidades e a Santa Casa da
Misericórdia. Referiu, ainda, que, para que essa cobertura possa ser maior, terá que haver a
colaboração das Juntas de Freguesia, na finalidade a dar às Escolas. Relativamente aos
deficientes, na questão relacionada com o mercado de trabalho, a Lei já o consagra. Sobre a
questão relacionada com as candidaturas, informou que se encontra aprovada a candidatura da
“ Requalificação urbanística do Fundo da Vila, Zona Envolvente, incluindo a Av. Camilo
Mendonça e Entrada Norte, incluindo a Rua do Carqueijal”. Quanto à candidatura da “Via e
Ciclovias”, informa que, em fase de apreciação técnica, foi comunicado ao executivo que o
projecto não cumpre com os regulamentos, no que respeita à percentagem de inclinação, não
podendo ser autorizado. --------------------------------------------------------------------------------Em relação à intervenção do membro José Alberto e outros membros, diz sentir com
algum agrado quando é reconhecido o trabalho, o empenho e motivação dos funcionários da
Câmara Municipal, na limpeza das bermas das estradas e outros trabalhos gerais.
Relativamente à Iluminação da Vila, mais concretamente, na Rua Marechal Carmona, informou
que a Câmara Municipal está a proceder à aquisição de lâmpadas. Sobre a utilidade dos
dezanove postes colocados no Parque da Telheira, informou que os mesmos se destinam à
colocação das bandeiras das Juntas de Freguesia, apelando para que os Senhores Presidentes
de Junta procedam à entrega das mesmas, o mais breve possível. Relativamente ao estado em
que se encontram os Parques de Diversão, da Telheira e da Barragem, informou que esses
equipamentos estão sujeitos a legislação específica, nomeadamente a realização de vistorias,
sendo que o assunto está ser tratado. -----------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do membro Cristina Oliveira, acerca do mau estado em que se
encontram os espaços lúdicos públicos, nomeadamente, o “Espaço de Lazer da Barragem de
Fontelonga” (Parque Infantil, Circuito de Manutenção), informou que este ano não será
possível realizar grandes investimentos. Pretende o executivo melhorar e dar outra forma ao
denominado “Campo de Voleibol de Praia”. -------------------------------------------------------------Relativamente às questões colocadas sobre a “Rede Sem Fios”, informou das diligências
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feitas com a empresa adjudicatária do Serviço, tendo a mesma procedido à reparação das
Antenas e informaram o executivo que a colocação de mais Antenas não é compatível. Em
relação à “Banda Larga” deu a conhecer o contrato feito com a Fundação para a Computação
Científica Nacional para que a Rede da Ciência e Tecnologia possa chegar ao IPB, usando a
infra-estrutura. Para além disso, informou, que a Associação dos Municípios da Terra Quente
Transmontana (AMTQT) está a tentar negociar a utilização da infra-estrutura, uma vez que
foi adjudicado pelo Governo as Redes Rurais da Nova Geração da Zona Norte para servir
quarenta e quatro concelhos, nos quais está incluído o concelho de Carrazeda de Ansiães, à
empresa “D.F.T. – Domingos Silva Teixeira-Telecom”. ------------------------------------------------Relativamente às questões colocadas acerca dos “Ecopontos”, informou que seria desejável
que todas as Anexas das Freguesias fossem dotadas desse equipamento, no entanto tal não é
possível, devido aos custos que o Município teria que suportar, uma vez que, o que o
utilizador/consumidor paga, não é o custo real do serviço prestado pela Empresa “Resíduos do
Nordeste”. Daí a implementação de algumas regras: “Ecopontos onde haja uma média de 150
ou mais habitantes”. Relativamente à Toponímia da Vila informou que o assunto brevemente
será tratado. Em relação à “Curva na entrada para o Amedo”, informou que está a ser
estudada uma solução que poderá passar pela colocação de bandas sonoras. O IC5 terminou a
consulta pública da “Opção Norte”, aguarda mais informação. Sobre as questões levantadas
acerca da limpeza interna e externa da Barragem, informou que a Barragem tem uma área de
protecção que nunca foi cumprida e sendo classificada é tutelada pelo INAG. O Município
informou a empresa Águas de Carrazeda, S.A. no sentido de proceder à limpeza da Albufeira e
à reparação da comporta de descarga, sendo que esta não tomou os devidos procedimentos,
infelizmente pouco ou nada foi feito, pelo que o Município irá uma vez mais, notificar a
empresa no sentido de encontrar uma solução para a limpeza da Barragem. Relativamente à
Barragem em Foz-Tua, informou do ponto da situação da mesma, do valor das
comparticipações que a EDP já transferiu para os cofres do Estado, das reuniões e das
posições que tenciona tomar na defesa dos interesses do Município e dos seus munícipes,
nomeadamente em relação à travessia através do coroamento da barragem e às negociações
com a empresa EDP. -------------------------------------------------------------------------------------Informou do ponto da situação da “Construção de Apartamentos a Custos Controlados”
pela “Construtora do Tâmega, S.A.” e do protocolo existente com a Câmara Municipal. ------------Informou ainda que é intenção do Município candidatar-se aos estágios profissionais, nas
áreas em que o Município é mais carente, nomeadamente na área do Turismo e Relações
Públicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da actividade cultural, informou das várias actividades que o executivo
pretende levar a efeito: as comemorações do “ Centenário da República – 5 de Outubro”; o
“Foral Manuelino” de 1 de Junho de 1510, e o “Ansiães na Idade Média”, sendo que a encenação
destes eventos seja feita no Castelo. Manifestou a sua concordância em relação à sugestão
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feita pelo membro João Sampaio, relativa às comemorações do “Centenário da República” no
âmbito da Assembleia Municipal. Informou ainda que o Castelo está a ser limpo por uma equipa
da Câmara Municipal e uma outra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Carrazeda de Ansiães. ----------------------------------------------------------------------------------Quanto à questão levantada acerca da construção da “Central de Camionagem”, começou
por referir as dificuldades financeiras que o Município atravessa, dando conta dos encargos
que há para suportar as despesas com os investimentos já feitos, pelo que se torna necessário
proceder a alguns cortes e reduzir custos. Não há possibilidade, neste momento, de poder
lançar a concurso a “Central de Camionagem”, dado que no Município existe dívida e obra para
fazer, nomeadamente o “Centro Cívico”, “Museu do Vilarinho”, bem como o S. Lourenço e
outras mais. ---------------------------------------------------------------------------------------------Na referência ao “Cemitério Novo”, informou que, sendo uma obra municipal, terá que ser
acabada, aguarda que se tome a posse administrativa da mesma, para logo accionar as cauções
e assim proceder à conclusão da Obra. Informou ainda, que foi feita uma vistoria pelos
Técnicos da AMTQT, na qual referem que efectivamente se procedeu ali ao desvio de uma
linha de água, tendo o Município comunicado à ARH-Norte – Administração da Região
Hidrográfica do Norte, I.P. ----------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do membro Sérgio de Castro, nomeadamente em relação ao
apoio da Câmara no trabalho de alteração do Regulamento que cria as Taxas das Freguesias,
informou que quando despachou e oficiou as Juntas de Freguesia acerca da justificação
económico-financeira das taxas das freguesias, perguntou ao Jurista da Câmara Municipal, se
os Serviços poderiam fazer esse trabalho às Juntas de Freguesia, sendo que a resposta não
foi muito positiva. A informação que recebeu foi de que, se as Juntas de Freguesia já
tivessem aprovados o regulamento e taxas dos últimos anos, aí sim, poderia ser prestada
colaboração na aplicação do índice de actualização das mesmas. Em relação à questão colocada
acerca da travessia através do coroamento da Barragem de Foz-Tua, já foi dada resposta
anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do membro Olinda Barbosa, informou que já se procedeu à
limpeza do Castelo, é, também, sua vontade a animação do Castelo e proceder à sua divulgação
através do “Site” do Município, de Desdobráveis e Roteiro Turístico. Informou ainda, que a
realização de actividades lúdicas ao ar livre, irá ser feita, aguardando neste momento, o
resultado do concurso de “Técnicos Superiores na área do Desporto” que está a decorrer, uma
vez que essas actividades deverão ser orientadas por Técnicos da área. ----------------------------Em relação ao Centro Interpretativo, diz ter sido questionado, acerca da sua abertura,
sendo que, em sua opinião, a mesma só deverá ocorrer quando da colocação do Técnico
Superior da área de Arqueologia. -------------------------------------------------------------------
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----De seguida, o membro Albino Gomes solicitou de novo o uso da palavra, para fazer chegar
duas preocupações. Uma delas prende-se com a paragem junto ao Centro de Saúde, querendo
saber se, de facto, existe um compromisso com a Empresa de Transportes no sentido de que
todos os trajectos das aldeias para a Vila fazem paragem nesse local, o que seria desejável.
Outra questão prende-se em saber, se o Balneário que adquiriu para o S. Lourenço se
enquadra, se é uma aquisição já a pensar no futuro ou se é só para utilizar agora e amanhã,
pois com novo projecto vai gastar mais dinheiro. ------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, dizendo que a Câmara Municipal
está a sensibilizar a Empresa de Transportes para que isso aconteça e pensa que a empresa
está sensível a esta preocupação. Em relação ao Balneário, informou que o mesmo não vai ser
definitivo e terá capacidade de resposta para alguns anos. ---------------------------------------

Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, agradeceu ao Sr. Presidente
da Câmara Municipal a forma esclarecedora como informou esta Assembleia, passando de
imediato, ao período da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------

AUSENTARAM-SE OS MEMBROS: João Carlos Rodrigues e Fernando José Almeida

2 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------(Art.º 87.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 38.º do Regimento da Assembleia Municipal). ----------------2.1

Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da actividade do
Município, bem como da situação financeira do mesmo, elaborada nos termos da
alínea e), n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------

O senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou que tinha sido distribuída por todos os
membros a informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da actividade do
Município, bem como da situação financeira do mesmo, pelo que todos tomaram conhecimento,
que aqui se dá como integralmente transcrita ficando a fazer parte integrante desta acta. --DELIBERAÇÃO: Apreciados os documentos, não se verificou qualquer intervenção
relativamente à Actividade Municipal. --------------------------------------------------------------

De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, informou que no seguimento da
ordem de trabalhos, há três pontos por votar, dado tratar-se de uma votação nominal, que a
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mesma seria, obrigatoriamente por voto secreto. Informou ainda, que a Comissão Permanente
teve o cuidado de preparar as propostas para designação dos elementos a eleger nos pontos
2.2; 2.3 e 2.4 da ordem de trabalhos contando com a colaboração do membro Hélder
Rodrigues. Assim, colocou à consideração do plenário que fosse feito um intervalo de dez
minutos para que outras propostas possam ser apresentadas, caso o desejem. ------------------

2.2

“Eleição do Representante da Assembleia Municipal para o Conselho Cinegético
Municipal de Carrazeda de Ansiães” (alínea e) do n.º 2 do art.º 157.º do Decreto-lei
n.º 202/2004, de 18 de Agosto): ----------------------------------------------------------Foi apresentada uma Proposta assinada pelos membros António João Almeida Lima, Carlos
Manuel Teixeira Pires e João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves, propondo o Senhor José
Manuel Teixeira Alexandre, Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal do Norte. ------------DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação tomada por escrutínio secreto, a Assembleia
Municipal de Carrazeda de Ansiães aprovou a proposta apresentada com trinta e quatro votos
Sim, verificando-se, neste momento, a existência de cinco faltas num total de trinta e nove
membros. --------------------------------------------------------------------------------------------Antes de passar ao ponto seguinte, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu alguns
esclarecimentos acerca da proposta elaborada pela Comissão Permanente referente à
designação do número de Presidentes de Junta e número de cidadãos a eleger para o Conselho
Municipal de Segurança. ----------------------------------------------------------------------------2.3

“Conselho Municipal de Segurança/designação de elementos (Lei n.º 33/98, de 18 de
Julho, alínea d) e j) do n.º 1 do art.º5): -----------------------------------------------------

Foi apresentada uma proposta assinada pelos membros António João Almeida Lima, Carlos
Manuel Teixeira Pires e João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves, a propor como
representantes para o Conselho Municipal de Segurança, os Presidentes das Juntas de
Freguesia de: Carrazeda de Ansiães (José João da Silva), Marzagão (Luís Telmo Pereira
Ramires), Pombal (António Alberto Lopes de Sá) e os Cidadãos: Aníbal Tito Fernandes dos
Reis, António Júlio Samorinha, Fernanda de Jesus Caíres Cardoso Neto Gouveia, Gilberto de
Sousa Ferraz e Manuel Fernando Moutinho Matias. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação tomada por escrutínio secreto, a Assembleia
Municipal de Carrazeda de Ansiães aprovou a proposta apresentada com trinta votos Sim,
três votos Não e dois votos em Branco, verificando-se, neste momento, a existência de quatro
faltas num total de trinta e nove membros. --------------------------------------------------------
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2.4

“Designação de Representante para constituir uma Comissão à qual caberá decidir
dos processos de instalações e modificações de estabelecimentos de comércio a
retalho e de comércio grosso em livre serviço e a instalação de conjuntos
comerciais (Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, alínea b) do n.º 4 do art.º 7.º); -----------

Foi apresentada uma Proposta assinada pelos membros António João Almeida Lima, Carlos
Manuel Teixeira Pires e João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves, propondo o membro, Sofia
Morais Sarmento Correia Rainha. ------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação tomada por escrutínio secreto, a Assembleia
Municipal de Carrazeda de Ansiães aprovou a proposta apresentada com vinte e oito votos
Sim, quatro votos Não e três votos em Branco, verificando-se, neste momento, a existência de
quatro faltas num total de trinta e nove membros. -----------------------------------------------2.5

“Plano de Corrupção e Infracções Conexas da Câmara Municipal de Carrazeda de
Ansiães”. -------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia levou ao conhecimento da Assembleia Municipal,
cópia do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas da Câmara
Municipal de Carrazeda de Ansiães, aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 29 de
Janeiro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal teceu alguns esclarecimentos
acerca do âmbito e dos objectivos que o mesmo visa contribuir. ---------------------------------DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

Período de “Intervenção do Público”: Não houve. ---------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: De seguida foi lida a minuta desta acta,
nos termos do n.º 3 do artigo 92.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe
foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e aprovada por unanimidade de votos dos
membros presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- Sendo dezoito horas e trinta minutos e não havendo mais assuntos a tratar, pelo
senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal foi declarada encerrada esta sessão e do
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que nela se passou, lavrou-se a presente acta, que vai ser assinada pelo senhor Presidente da
Mesa da Assembleia Municipal, no uso da competência conferida, e por mim, Manuel João
Ferreira, Técnico Superior, que a redigi, subscrevi e dactilografei. -----------------------------

____________________________

_____________________________
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