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 EDITAL 
------------ JOÃO MANUEL DOS SANTOS LOPES GONÇALVES, PRESIDENTE DA MESA 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES: ----------------------------- 

 

TORNA PÚBLICO QUE, em cumprimento do disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, Lei que veio revogar parte da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, esta Assembleia 
Municipal, em sua sessão ordinária de 30 de abril de 2015, tomou as seguintes deliberações:  

 

 Aprovou, por maioria, com 20 votos a favor e 2 abstenções, verificando-se a 
existência, neste momento, de 22 presenças e 7 faltas, a ata da sessão anterior 
realizada em 27.02.2015. -------------------------------------------------------------------- 

 Rejeitou a proposta de retirada do “Ponto 2.12 – ENSINANSIÃES – Ensino Técnico-
Profissional – Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada / 
Alienação da Participação Municipal” da Ordem de Trabalhos, com 17 votos contra, 4 
votos a favor e 4 abstenções, verificando-se a existência de 25 presenças e 4 faltas;   

 Aprovou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta 
de o Município assumir os encargos com o material de limpeza e expediente do Centro 
Escolar de Carrazeda de Ansiães, como forma de apoio às freguesias. ------------------- 

 Aprovou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta 
de atribuição de um apoio financeiro no valor máximo de € 3.500,00 à Freguesia de 
Pombal, para efeitos da realização de obras de conservação da Fonte da Gricha, em 
Pombal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 “PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO DE 2014” – Aprovou, por maioria, com 19 votos a 
favor, 4 votos contra e 3 abstenções, verificando-se a existência de 26 presenças e 3 
faltas, a prestação de contas relativas ao ano de 2014 e autorizar a distribuição do 
resultado líquido do exercício apurado, nos termos propostos no relatório de gestão;--- 

 Aprovou, por maioria, com 21 votos a favor e 4 abstenções, verificando-se a existência 
de 25 presenças e 4 faltas, o “Projeto de alteração ao Regulamento de Liquidação, 
Cobrança e Pagamento de Taxas e Licenças Municipais e Tabela Anexa”, nos 
termos aprovados e propostos pela Câmara Municipal. ------------------------------------- 

 Aprovou, por unanimidade, as alterações nas notas explicativas e a versão consolidada 
do “Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de 
Carrazeda de Ansiães”, nos termos aprovados e propostos pela Câmara Municipal. ---- 
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 Aprovou, por unanimidade, o “Projeto de Regulamento Municipal de Toponímia e de 
Numeração de Polícia do Concelho de Carrazeda de Ansiães”, nos termos aprovados 
e propostos pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------- 

 Aprovou, por unanimidade, o “Projeto de Regulamento de Utilização das Instalações 
do Centro de Inovação Tecnológico Inovarural de Carrazeda de Ansiães (CITICA)”, 
nos termos aprovados e propostos pela Câmara Municipal. -------------------------------- 

 Aprovou, por unanimidade, a proposta “1.ª Modificação aos Documentos Previsionais 
do Ano de 2015 / Revisão”, nos termos aprovados e propostos pela Câmara Municipal.  

 Aprovou, por maioria, com 17 votos a favor e 7 votos contra, num total de 24 
presenças, verificando-se a existência de 5 faltas a proposta de “ENSINANSIÃES – 
ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL – COOPERTIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA / ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL”, 
a proposta de alienação da participação municipal, nos termos aprovados e propostos 
pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

 Ratificou, por maioria, com vinte e três votos a favor e duas abstenções, verificando-
se a existência de quatro faltas, os pagamentos processados relativamente ao 
“Contrato de prestação de serviços celebrados em 9 de novembro de 2012 e 8 de 
novembro de 2014 à LIBER 129 CONSULTING, LDA” nos termos aprovados e 
propostos pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 

 Aprovou, por maioria, com oito votos a favor e dezassete abstenções, verificando-se a 
existência de quatro faltas, a proposta de “Alteração ao Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro/ versão final”, nos termos 
aprovados e propostos pela Câmara Municipal. --------------------------------------------- 

 Aprovou, por unanimidade, a adesão do Município à Associação das Termas de 
Portugal”, nos termos propostos. ------------------------------------------------------------ 

 “Parque Eólico de Moncorvo Unipessoal, Lda / Reconhecimento de Interesse 
Público”. Aprovou, por unanimidade, a declaração de interesse público, nos termos 
aprovados e propostos pela Câmara Municipal com os seguintes fundamentos: 

1. A natureza e o volume do investimento a realizar;---------------------------------- 

2. A criação de postos de trabalho; ----------------------------------------------------  

3. O pagamento de rendas e indeminizações quer aos proprietários dos terrenos, 
quer ao Município de Carrazeda de Ansiães e à Freguesia de Vilarinho da 
Castanheira; ------------------------------------------------------------------------- 

4. A proposta de declaração de interesse público municipal não deverá acarretar 
quaisquer isenções de licenças ou taxas municipais. ------------------------------- 
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------------- Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo, publicado na imprensa regional e local e no site 
do Município: www.cm-carrazedadeansiaes.pt. ----------------------------------------------------- 

 

-------------- Assembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães, 04 de maio de 2015. ------------   

     O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal,  

        

              João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves (Dr.) 


