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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CARRAZEDA 

DE ANSIÃES REALIZADA A 30 DE JUNHO DE 2011. 

ACTA N.º 3/2011  

 

 

Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, 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, Fernanda Natália Lopes 
Pereira, João Manuel Sampaio, José Alberto Gonçalves, António Augusto Constante, Sofia de 
Morais Sarmento Correia Rainha, Rui Manuel de Castro Martins, Maria Otília Pereira Lage, 
Clara da Conceição Pereira de Carvalho, Cristina Isabel Alves de Oliveira, Hugo Miguel Lopes 
Alves, António Júlio Samorinha, 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, José Joaquim da Silva, 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 membros: Manuel Fernando Moutinho Matias e Maria 
Olinda Nunes Barbosa. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
OUTRAS PRESENÇAS: 

                  José Luís Correia, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 
Maria Olímpia do Nascimento Castro Candeias, 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 dez horas e cinco 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 5-
A/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 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 38º do Regimento da Assembleia Municipal). ------------------ 
 

2.1 Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da actividade do Município, 
bem como da situação financeira do mesmo; 

2.2 Relatório Preliminar da Inspecção Ordinária ao Município de Carrazeda de Ansiães 
– (Para Conhecimento). 

 

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

 

 --------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu início aos trabalhos no período 
“antes da ordem do dia”: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 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 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 37º do Regimento da Assembleia Municipal). ------------------ 
 
--------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, teceu alguns esclarecimentos 
relativos à convocatória e envio de documentos aos membros da Assembleia Municipal e deu as 
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boas vindas ao novo Presidente da Junta de Mogo de Malta, Jorge Filipe Trigo Silva, 
esperando que tenha uma boa participação nesta Assembleia Municipal. ------------------------- 

 

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

Atendendo a que foi previamente distribuída e enviada cópia aos Membros, dispensou o 
Presidente da Mesa da Assembleia a leitura da acta da sessão e colocou – a à consideração da 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usou da palavra o membro Albino Gomes para solicitar que fosse feita uma correcção 
à linha número seis da página treze da acta, na sua intervenção, onde se lê: “Podia não saber, 
mas como munícipe (…)” deverá ler-se: “Podia não saber, mas recordo a divulgação, por vários 
meios efectuada por um munícipe deste concelho, teve mérito de ser persistente (...)”, tendo a 
mesma sido corrigida. -------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, foi submetida à votação, tendo sido aprovada por maioria de votos dos 
membros presentes, tendo-se abstido os Presidentes das Juntas de Freguesia de Mogo de 
Malta e de Selores, Sr. Jorge Silva e José Sousa, respectivamente, por não terem participado 
na reunião a que respeita, verificando-se a existência, neste momento, de dez faltas. ---------- 

 

1.2 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 S/N, datados de 2011-06-16, a “Enviar as actas das 
reuniões da Câmara Municipal realizadas nos dias 2011/04/08, 2011/04/19, 
2011/05/06 e 2011/05/20” e “Indicação dos assuntos a apreciar pela Assembleia 
Municipal em próxima sessão”, respectivamente; 

  Um pedido de justificação de falta à Sessão da Assembleia Municipal realizada a 
29/04/2011, do membro António Júlio Samorinha; 

 Da Junta de Freguesia de Carrazeda de Ansiães, foi recebida a seguinte 
correspondência: E-mail de 2011/05/12, a divulgação e convite de todos aos membros 
para participação no “Passeio Pedestre da Freguesia de Carrazeda de Ansiães a 
realizar no dia 29 de Maio de 2011”;  

 Da Junta de Freguesia de Mogo de Malta – foi recebida a seguinte correspondência: 
Oficio n.º15, datado de 2011/06/01, comunicando a realização de uma Sessão 
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Extraordinária do Plenário desta Freguesia, na sequência da decisão proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, no âmbito do Proc.º n.º 2/11.1BEMDL, 
declarando a perda de mandato do Sr. Presidente da Junta de Mogo de Malta, Sr., 
Fernando José Almeida, e, com vista a manter o regular funcionamento do Plenário de 
Cidadãos de Eleitores, tomou posse como Presidente da Junta de freguesia de Mogo de 
Malta, o Sr. Jorge Filipe Trigo Silva. Junta fotocópia da Acta; 

 Do Governo Civil do Distrito de Bragança – foi recebido o Ofício Circular datado de 
2011/06/14, apresentando agradecimentos, na sequência do seu pedido de cessação de 
funções de Governador Civil.  

Foram ainda recebidos vários jornais, revistas e alguns convites. ------------------------------ 

 

Justificação de faltas: 

No âmbito do expediente recebido, deu o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
conhecimento do pedido de justificação da falta do membro, António Júlio Samorinha à sessão 
de 29 de Abril de 2011, a qual foi justificada. ---------------------------------------------------- 

--------- Antes de proceder ao ponto seguinte, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
lembrou, uma vez mais, para que no momento das votações não se ausentassem e que durante a 
sessão, os telemóveis fossem colocados em silêncio, a fim de não perturbarem o normal 
funcionamento da mesma. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

--------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, dizendo que 
continuava aberto o período “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 António Constante, começou por solicitar ao Senhor Presidente que 
partilhasse com esta Assembleia o que achar de conveniente acerca das reuniões tidas no 
período em questão e elencadas na informação escrita que lhe foi enviada.  
Falou da existência de um problema que afecta a generalidade das pessoas do concelho, a 
existência de cães vadios que não deixam dormir as pessoas e estragam os jardins, as 
culturas, etc. É um assunto que urge resolver: “uns dizem que deve ser a Câmara Municipal, 
outros que deverá ser a G.N.R. e outros que se trata de saúde pública, o que é de facto é que 
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ninguém liga nada a isto”. Deixa este problema no sentido de que, quem de direito tome as 
medidas que achar por conveniente. 
Outra questão prende-se com o Turismo. Sobre este assunto, lembrou uma ideia já sugerida 
em tempos, no sentido de o Município pensar na aquisição de um barco ou um batelão para 
fazer o transporte de pessoas e mercadorias entre as margens do Rio Douro, a exemplo do 
que fizeram os autarcas dos Municípios de Resende e Baião.  
Teceu um reparo ao “Site” do Município, dizendo que há documentos que se encontram 
desactualizados, nomeadamente o “Balanço Social” disponível é de 2009 e já estamos em 2011, 
assim como, na janela “Monumentos e Lugares Históricos”, não existe rigorosamente nada, 
apenas diz: “brevemente disponível”.  
Por último, gostaria de saber o que é que a Câmara Municipal irá implementar, nesta época de 
Verão a nível de férias desportivas e culturais. ---------------------------------------------------- 
 
--------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Seixo de Ansiães, António 
Rocha, para chamar a atenção a cinco pontos, todos eles na base do mesmo tema. O primeiro 
foi para lembrar que dado constar no Plano a elaboração de “Roteiros Turísticos”, parece-lhe 
que o Roteiro privilegiado será o da zona do Douro (Património Mundial).  
Chamou a atenção para a necessidade da valorização dentro do “Roteiro Circuitos Turísticos” 
os “Miradouros” e para a recuperação de alguns, nomeadamente o da “Ôla” e o da “Fonte das 
Calçadas”.  
Ainda dentro do tema dos “Roteiros” e “Circuitos Turísticos”, que é necessário implementar, 
parece-lhe que não seria pedir muito, que a estrada de terra batida que faz a ligação entre a 
marginal ao Rio Douro e a estrada de acesso a Coleja, numa extensão de cerca de um 
quilómetro fosse alcatroada.  
Disse pertencer ao grupo daqueles que se alegra de ver o incómodo que causam as obras que 
estão em curso, na perspectiva de termos daqui a uns tempos melhores condições de 
circulação, quer dentro da Vila quer noutros locais onde as obras estão a decorrer. 
Congratula-se com a conclusão das obras no S. Lourenço, mas, dentro do tema que escolheu, 
aponta para a necessidade de intervenção na “Fonte Santa”, uma fonte também ela histórica e 
que terá tido a sua origem na mesma altura da de S. Lourenço.  
Finalmente, recordou um tema já abordado nesta Assembleia, dado que ainda não teve 
qualquer desenvolvimento, referindo-se à possível praia fluvial no “Ribeiro Grande”, junto à 
Senhora da Ribeira. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

------ Terminadas as intervenções, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu a 
palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para responder às questões que lhe 
foram colocadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Relativamente às questões colocadas pelo membro António Constante, começou por 
prestar algumas informações acerca dos assuntos tratados nessas reuniões com as diversas 
Instituições.  

Quanto à questão dos “cães vadios”, informou que, conforme relatório elaborado pela 
Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana, durante este ano e até à presente 
data, foram feitas 74 capturas, que, comparado com outros municípios da nossa dimensão, 
estamos um pouco acima da média. No entanto, disse ser importante que os donos dos cães se 
responsabilizem pelos mesmos. Não é possível que os funcionários do município andem 
diariamente a fazer a recolha de cães, uma vez que são necessários noutros serviços, 
nomeadamente nos jardins e pequenos melhoramentos nas estradas municipais.  

Relativamente à possibilidade de o Município colocar um barco ou um batelão no Rio Douro, 
disse que é um desejo antigo. Em 1994, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de 
Vilarinho da Castanheira reuniu com os autarcas da Lousa, de Freixo de Numão, de Seixas e 
de Mós no sentido de se adquirir um batelão para o transporte de pessoas e viaturas entre as 
margens e um barco para fins turísticos. Feito o estudo acerca dos encargos que os mesmos 
acarretavam, deixou de ter sustentabilidade tal projecto. Informou que tem tido contactos 
com empresários que estão a pensar em adquirir um barco para operar no Rio Douro, 
essencialmente, na área do nosso Concelho. A Câmara Municipal estará disponível em 
colaborar, dentro do possível, das suas capacidades e das suas competências.  

Acerca do “Site” do Município, referiu que recomendará os serviços, no sentido de melhorar a 
informação aí colocada. Quanto ao Balanço Social, lembrou que já foi esclarecido em sessões 
anteriores, encontrando-se em fase de conclusão.  

À questão sobre as actividades de verão, informou que vai haver férias desportivas em 
colaboração com o DESCA e a Santa Casa da Misericórdia. --------------------------------------- 

 

Relativamente à intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Seixo de Ansiães, 
começou por dizer que está a ser elaborado o Roteiro Turístico em colaboração com a 
DESTEQUE – Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente, e, pensa que possa vir a 
estar concluído no próximo Verão.    

Quanto à necessidade de intervenção na “Fonte Santa”, resumidamente, informou que, pelo 
conhecimento que tem e de acordo com o resultado das análises, a água é própria para 
consumo, mas nunca teve condições para tratamentos. Referiu que para se chegar à situação a 
que se chegou no S. Lourenço, o Municipio já gastou muito dinheiro, cerca de duzentos e 
sessenta mil euros e já tinham sido gastos anteriormente, trezentos mil euros. Acrescentou, 
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que o Município não tem condições financeiras para se dedicar ao reconhecimento das 
valências terapêuticas de outras águas termais emergentes no Concelho. 

É verdade, que pelo conhecimento popular que se tem e certamente por uma conclusão 
empírica e não pelo método experimental científico, dizem que estas águas faziam bem a 
determinadas patologias.  

“Agora se disser que na Fonte Santa ainda existem lá as banheiras instaladas num Barracão 
junto à nascente, onde era depositada água muito quente para as pessoas aí tomarem banho, 
transpiravam, de imediato iam para a cama muito agasalhadas e diziam que lhes fazia muito 
bem”. Se porventura ainda existissem essas banheiras, teria muito interesse em que as 
mesmas fossem recuperadas como um núcleo museológico termal, que poderá ter tido as suas 
raízes de origem romana.  

Em relação à valorização dos Miradouros, disse não conhecer nenhum deles, no entanto, irá 
proceder ao arranjo e conservação do miradouro dos “Corvos” , dado que os bancos estão 
danificados.  

Sobre a questão dos pontos de pesca ao longo do rio, remeteu para o Clube de Caça e Pesca, 
informando que no ano passado teve uma acção meritória tendo procedido à limpeza da 
margem do Rio Douro, nomeadamente no local da Ponte.  

Relativamente à praia fluvial, informou que já foi feito um levantamento topográfico e 
encomendado um trabalho à AMTQT para essa zona. Disse não ser um defensor de praias 
fluviais no Rio Douro, dada a má qualidade da água. 

Por último, à questão do calcetamento, do caminho referenciado, informou que quando houver 
possibilidade concerteza que será pavimentado, bem como o que faz a ligação de Pinhal do 
Douro a Coleja. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------- Após os esclarecimentos dados pelo Senhor Presidente da Câmara às questões 
colocadas, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu por continuados os trabalhos, 
passando de imediato ao período da “Ordem do Dia”. ---------------------------------------------- 

 

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 5-
A/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. ---------------------------------------------- 
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--------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------- Abertas as inscrições, usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
de Carrazeda de Ansiães, começando por dizer que a par e outras obras, gostaria de ver na 
informação escrita, os seguintes assuntos: 

 A requalificação da Rua do Cardal e da Rua do Campo de Aviação; 

 Na Rua Vasco da Gama, solução para uma casa que se encontra em fase de ruir, já 
referenciada pela Junta de Freguesia ao Sr. Presidente da Câmara; 

 A retirada de carros abandonados nas ruas da Vila; 

 A requalificação dos acessos ao António Morais, mais conhecido por “Caralo” e ao Sr. 
Carlos Alberto Mesquita, já referenciados vários vezes. 

 

--------- Não tendo havido mais inscrições, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu 
a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para responder às questões que lhe 
foram colocadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- No uso da palavra, o Sr. Presidente da Câmara, disse que já tinha respondido a 
todas estas questões. No entanto, aquilo que poderia dizer ao Sr. Presidente da Junta de 
Carrazeda de Ansiães, é que gostaria de resolver todos os problemas do Concelho, se pudesse.  

 

2.2 “Relatório Preliminar da Inspecção Ordinária ao Município de Carrazeda de Ansiães” 
– (Para Conhecimento) ------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------- O Presidente da Mesa da Assembleia submeteu ao plenário, para conhecimento, o 
assunto supra identificado, conforme despacho do Senhor Presidente da Câmara de 13 de 
Junho de 2011. O Relatório foi enviado a todos os membros da Assembleia Municipal, ficando 
cópia, rubricada pelos membros da Mesa da Assembleia Municipal, arquivada na pasta de 
documentos referentes a esta reunião. ------------------------------------------------------------- 
 
A Assembleia tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------     
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--------- O Senhor Presidente da Câmara interveio para esclarecer em resumo alguns dados 
relacionados com este assunto, nomeadamente da autorização a alteração de posicionamento 
remuneratório por opção gestionária dos trabalhadores do Município. --------------------------- 

 
3. Período de “Intervenção do Público” 

--------- Não houve intervenção do público. --------------------------------------------------------- 

 
----------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: De seguida, pelo 2.º Secretário da Mesa, 
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, com trinta e sete votos a favor, verificando-se neste momento duas faltas, 
num total de trinta e nove membros. ---------------------------------------------------------------- 
 
------------ Sendo onze horas e não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente da 
Mesa da Assembleia Municipal foi declarada encerrada esta sessão e do 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. -------------------------------------------------- 

        

 

_____________________________ 

 

______________________________ 


