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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 5/18 DO EXECUTIVO
REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2018

---------Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de EDSON CARLOS VIEGAS
SANTOS, e com a presença dos Srs. Vereadores ELSA MARGARIDA DE MELO
CORGA,

JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE,

AZEVEDO SEARA,

PAULO ALEXANDRE GUERRA

ANTÓNIO MANUEL GAMA DUARTE,

MARIA LUÍSA LEITE

CARVALHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA,
coadjuvada por MARIA DE LURDES DUARTE DA FONSECA. ---------------------------------------FALTAS – Foi deliberado justificar a falta do Sr. Presidente que, não obstante
ter estado presente no início da reunião, não permaneceu na mesma, por ter de se
deslocar para fora do concelho em serviço do município. -----------------------------------------------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Vereador Edson Santos
declarou aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------Neste ponto da ordem do dia, principiou por usar da palavra a Sr. Presidente
da Câmara para dizer que o mini tornado que atingiu a zona do Préstimo, na manhã
do passado sábado, destruiu parcialmente o armazém da firma Armacev, arrancou as
telhas de várias casas e arrancou diversas árvores em A-dos-Ferreiros. Deixou o Sr.
Presidente da Câmara uma palavra de apreço ao serviço municipal de proteção civil e
aos bombeiros voluntários de Águeda, que agiram rapidamente, mobilizando todos os
meios necessários para proceder às reparações mais urgentes. Mais informou o Sr.
Presidente da Câmara que a autarquia disponibilizou instalações da antiga fábrica
‘Canário Lucas’ para onde foram transportadas as mercadorias armazenadas da firma
Armacev, para que a firma continue a laborar, até que se proceda à reparação do
edifício danificado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Após os esclarecimentos supra, o Sr. Presidente da Câmara ausentou-se da
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fazendo uso da palavra, o Sr. Vereador Edson Santos realçou a participação
de Águeda na Feira do Turismo Nacional, a 30.ª Bolsa de Turismo de Lisboa, que
decorreu entre os dias 28 fevereiro e 04 de março corrente, referindo que, para além
da participação conjunta com o Turismo do Centro, Comunidade Intermunicipal de
Aveiro e a Rota da Luz, se apostou em participar em diversas reuniões sectoriais, com
agências de viagens, universidades e representantes de outros países, com o objetivo
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de promover a natureza, percursos pedestres, gastronomia e tradições aguedenses, o
que se traduziu numa opção bastante positiva para Águeda, com manifestações de
interesse sobre o concelho por diversos profissionais de turismo, especialmente do
Brasil e de Cabo Verde, ficando provado, de forma inequívoca, que a Câmara está a
desenvolver a estratégica correta e que Águeda já é conhecida como a cidade dos
chapéus coloridos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito dos esclarecimentos supra, o Sr. Vereador Edson Santos entregou
aos Srs. Vereadores em regime de não permanência um relatório sobre a participação
na referida Feira, disponibilizando-se para prestar os esclarecimentos que se
afigurassem oportunos e aceitando sugestões. ------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador Edson Santos manifestou o seu
reconhecimento e agradecimento à ARCOR pelos sucessos alcançados na época de
2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dada a palavra ao Sr. Vereador Paulo Seara, o mesmo lamentou o que foi feito
com as árvores do Jardim Conde Sucena. Segundo o Sr. Vereador, terá sido
arrancada uma árvore que estava no passeio, sem qualquer motivo. Ainda segundo o
mesmo Sr. Vereador, a árvore estaria saudável não se justificando o que fizeram,
acrescentando que, pela experiência e conhecimento que tem das respetivas
espécies, entende que aquilo que foi feito, não foi uma podam, mas sim uma
destruição, e que agora deveria ser arrancada totalmente. A este respeito, solicitou o
Sr. Vereador que fossem estabelecidos critérios relativamente ao corte das árvores na
cidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que, como
tem sido habitual, o Espaço Cidade está encerrado durante o dia. Esclareceu o Sr.
Vereador que já lá passou a diversas horas do dia e nunca o viu aberto pelo que
solicita que lhe seja facultado o contrato oportunamente celebrado para a cedência
daquele espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitou ainda o Sr. Vereador Paulo Seara que seja reportado mensalmente a
listagem dos ajustes diretos celebrados de valor inferior a € 5.000,00 (cinco mil euros).
---------- Ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara disse ser do
conhecimento de todos que a autarquia adquiriu vários automóveis elétricos,
questionado, a este respeito, se os mesmos são só para uso da câmara municipal ou
se tinham outros destinos. Esclareceu o Sr. Vereador que a sua questão se prende
com o facto de terem sido colocados vários pontos de carregamento para viaturas
elétricas nas escolas, desconhecendo com que finalidade. Assim, questionou o Sr.
Vereador se algum veículo deveria se afeto às escolas, e em caso afirmativo quais os
organismos e/ou instituições que teriam direito a carro. ------------------------------------------
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---------- O Sr. Vereador António Duarte, que interveio a seguir, disse que já por várias
vezes foi falado sobre um gabinete para os Vereadores que se encontram em regime
de não permanência, tendo inclusivamente o Sr. Presidente da Câmara informado
que estariam à procura de um espaço digno para o efeito. A este respeito, e uma vez
que ainda não foi disponibilizado um qualquer gabinete, questionou o Sr. Vereador se
se tem os Vereadores da oposição em tal consideração que não se encontra um
espaço adequado aos mesmos ou se é má vontade.------------------------------------------------------- A seguir, o mesmo Sr. Vereador, a propósito das geminações celebradas com
a Câmara Municipal de Águeda, questionou os critérios utilizados para o efeito.
Continuou o Sr. Vereador advertindo que a sua intervenção não tem qualquer crítica,
mas somente a procura de uma lógica. E, assim, questionou o Sr. Vereador, a respeito
das geminações feitas com Ferrol, em Espanha, com Sint-Gillis-Waas, na Bélgica,
com Bissau, em Guiné Bissau e com Madalena no Pico (Açores), quais as
potencializações e sinergias pretendidas, e qual a monitorização que tem sido
efetuada. Continuou o Sr. Vereador referindo que, com exceção da geminação feita
com o município de Rio Grande, que entende, dados os laços sentimentais que nos
unem ao Brasil, fica contente por não se ter dado grande relevo às outras geminações
que a Câmara fez, pois tal significará que as mesmas não t~em tido efeitos práticos,
considerando que Águeda não beneficia nada com essa geminações, sugerindo que
se pondere bem as futuras geminações. --------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Vereadora Elsa Corga disse que a propósito das geminações é preciso
ter em consideração o contexto em que as mesmas são celebradas, e que o seu
propósito nem sempre é o benefício direto que se possa colher mas apoiar, trocar
experiências, potenciar atividade turística etc. ---------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Sr. Vereador Paulo Seara, referiu o mesmo que, na sua
opinião, é grave que os Vereadores em regime de permanência desconheçam as
geminações feitas e que uma geminação deve ser algo onde a permuta de
conhecimentos seja importante para o Município. Continuou o Sr. Vereador dizendo
que o fator primordial de uma geminação deve ser o intercâmbio cultural, comercial,
etc., em suma, tem que existir uma interação, e que nos casos referidos não tem
havido interação nenhuma.----------------------------------------------------------------------------------------A respeito do assunto em discussão, o Sr. Vereador Edson Santos comentou
que em cada uma das geminações os motivos e as expetativas são diferentes,
dependendo sempre muito do município com o qual a geminação é feita e dos
contributos que se pretende dar. Neste seguimento disse o Sr. Vereador estar a ser
ponderada uma geminação com o município do Sal, de Cabo Verde, município esse
que pretende recolher as boas práticas implementadas no município de Águeda. -------
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----------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que, em sua opinião, relativamente ao
município de Sal, em vez de geminação, o que deveria ser celebrado era um Protocolo
de Cooperação entre ambos os municípios, tendo o Sr. Vereador António Duarte, a
propósito,

solicitado que lhe fosse facultado o Protocolo de Cooperação

oportunamente celebrado com o município de Caué. -----------------------------------------------------Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Paulo Seara sobre o abate de
árvores, o Sr. Vereador João Clemente informou que apenas foram abatidas as que
estavam doentes e mediante parecer emitido por técnico competente. ------------------------------O Sr. Vereador Paulo Seara rebateu que no Jardim Conde Sucena existem
árvores mal podadas, violentamente cortadas, e que na Avenida Dr. Eugénio Ribeiro
as árvores estavam doentes por terem sido mal podadas mas que sabe que foram
cortadas árvores, em vários locais, que não estavam doentes. A este respeito solicitou
o Sr. Vereador o parecer técnico emitido. ---------------------------------------------------------------------A seguir, o Sr. Vereador Edson Santos disse, ainda, dirigindo-se ao Sr.
Vereador Paulo Seara, que a Câmara está disponível para facultar toda a informação
aos Srs. Vereadores, mas que solicita que, sempre que pretenderem vir aos serviços
consultar processos, avisem com antecedência, para evitar que os funcionários
tenham que interromper as suas tarefas para os atender, prejudicando os serviços,
dessa forma evitam-se perdas de tempo e embaraços nos serviços, e quando os Srs.
Vereadores vierem já terão disponíveis os processos que pretendem consultar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Respondeu o Sr. Vereador Paulo Seara dizendo ter direito a consultar a
informação. Ao que o Sr. Vereador Edson Santos disse não se tratar de uma questão
de direito, mas de procedimento. Mais esclareceu o Sr. Vereador Edson Santos saber
que os Sr.s Vereadores têm direito a consultar a informação, apenas solicita que
avisem previamente quando pretenderem consultar a mesma, e que irão ser dadas
indicações aos serviços para que, apenas mediante autorização prévia, os Srs.
Vereadores possam consultar a informação pretendida. -------------------------------------------------- Neste contexto, o Sr. Vereador Paulo Seara esclareceu que, pretendendo
consultar alguns processos no serviços de Recursos Humanos, dirigiu-se ao gabinete
do Sr. Presidente e como ele não estava, explicou o que pretendia a uma das Adjuntas
do Gabinete que, por sua vez o encaminhou para a Sr.ª Dr.ª Ana Serrano, a qual o
acompanhou aos serviços referidos, aí tendo consultado a documentação que
pretendia, não tendo visto nada de anormal nisso. Neste seguimento, solicitou o Sr.
Vereador Paulo Seara, nos termos do artigo 43.º, n.º 7, da Lei n.º 75/2013, de 12/09,
acesso às aplicações da Medidata, na ótica do utilizador.----------------------------------------
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---------- Reiterou o Sr. Vereador Edson Santos não pretender vedar acesso a qualquer
tipo de informação, apenas se definindo a forma como a informação seria
disponibilizada. Até porque se a informação já havia sido solicitada, ela iria ser
disponibilizada. Continuou o Sr. Vereador dizendo estarem disponíveis para fornecer
toda a informação, seja escrita seja por consulta, não quer que os serviços parem
atender os Sr. Vereadores. Finalizou o sr. Vereador Edson Santos dizendo que
apenas pede aos Srs. Vereadores da oposição para avisarem da data em que virão à
câmara municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao gabinete para os Vereadores que não se encontram em
regime de permanência, a que se referiu o Sr. Vereador António Duarte, o Sr.
Vereador Edson Santos disse não ter qualquer informação sobre o assunto uma vez
que estava a ser tratado pelo Sr. Presidente. ----------------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Duarte, de seguida, agradeceu a documentação que a
Sr.ª Vereadora Elsa Corga lhe entregou, na sequência do pedido que fez e perguntou
se essa é toda a documentação que tem sobre as Sexta Culturais, tendo a Sr.ª
Vereadora Elsa Corga confirmado que sim.-------------------------------------------------------------------Sobre a questão colocada acerca das viaturas elétricas, esclareceu a Sr.ª
Vereadora Elsa Corga que três foram adquiridas para entregar às escolas, o que será
feito em breve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A seguir, o Sr. Vereador Edson Santos entregou aos Srs. Vereadores a
Agenda do Projeto CISMOB - Plataforma de informação cooperativa de apoio à
mobilidade sustentável e à redução da pegada de carbono. --------------------------------------------ATAS DAS REUNIÕES N.ºS 3/18, 4/18 E 1/18 EXTRAORDINÁRIA -----------------------Continuando os trabalhos, foram presentes e aprovadas as atas das reuniões
n.º 3/18, 4/18 e 1/18 extraordinária, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que as
mesmas foram disponibilizadas aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a
documentação referente a esta reunião. ----------------------------------------------------------------------De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem
do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na
Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ----------------------------------------------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS -------------------------------------------------------------------------PROPOSTA 82/18 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À SOL NASCENTE
ASSOCIAÇÃO INFANTO-JUVENIL PELA ORGANIZAÇÃO DO “DESFILE DE
CARNAVAL DE ÁGUEDA” --------------------------------------------------------------------------------------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo
37.º/F1 do Código Regulamentar em vigor no Município de Águeda, atribuir um apoio

5

5/18,1 2018-02-28

financeiro no valor de 2.500,00€, à Sol Nascente – Associação Infanto-Juvenil de
Águeda, pela organização do Desfile de Carnaval de Águeda/2018. ---------------------------------PROPOSTA 85/18 - CESSAÇÃO DA PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO
"CASAS" REFERENTE AO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO ANEXO À
EB1 DE SEGADÃES --------------------------------------------------------------------------------------------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade,
tendo em conta as razões invocadas para o efeito, aprovar a cessação da parceria
com a Associação "CASAS" referente ao protocolo de cedência do edifício anexo à
EB1 de Segadães. --------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA

86/18

-

PROTOCOLO

RELATIVO

AO

PROJETO

DE

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO "OS PIONEIROS"
PARA O CORRENTE ANO. ------------------------------------------------------------------------------------ De seguida, a Câmara analisou e deliberou aprovar o Protocolo a celebrar
com a Associação de Pais de Mourisca do Vouga - "Os Pioneiros", nos termos da
Minuta que foi presente, com vista ao desenvolvimento de um Projeto de Prevenção
Rodoviária, que tem como objetivo proporcionar que todas as turmas do 4.º ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico participem num projeto de sensibilização para a problemática
da prevenção e segurança rodoviária e prevê, para esse efeito a atribuição de um
apoio financeiro no valor global de 13.115,00€. -----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs.
Vereadores Paulo Seara e António Duarte. -----------------------------------------------------------------Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador António Gama disse que, em
termos lúdicos, parece-lhe que é um bom projeto, mas que isso não chega e que é
importante monitorizar os resultados que se pretendem atingir, verificar se os hábitos
melhoram com esta sensibilização. ----------------------------------------------------------------------------Também o Sr. Vereador Paulo Seara se pronunciou sobre o assunto, referindo
a questão legal do apoio porque segundo observou, não se trata de uma situação
pontual e casuística porque já se repete há vários anos. ------------------------------------------------PROPOSTA 88/18 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS DE
RELEVÂNCIA CONCELHIA DURANTE O ANO 2018. ---------------------------------------------------De seguida, de acordo com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
273/2009, de 1 de Outubro, e alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os
dezasseis pedidos de apoio apresentados, com vista à atribuição de apoios às
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associações desportivas mencionadas na proposta que foi presente, no âmbito da
realização de eventos desportivos de relevância concelhia durante o ano 2018, no
montante de 148.200,00€, bem como aprovar os Contratos – Programa a celebrar,
com cada uma das associações, e que estipulam as condições de cooperação, no
âmbito da organização das iniciativas desportivas que são objeto de atribuição de
apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------------------------------PROPOSTA 84/18 - APROVAÇÃO DAS DOAÇÕES EFETUADAS POR
MUNÍCIPES, À BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE --------------------------------------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
as doações efetuadas por munícipes, nos meses de novembro e dezembro de 2017,
à Biblioteca Municipal Manuel Alegre, as quais se encontram mencionadas na relação
anexa à proposta que foi presente. --------------------------------------------------------------------------- OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------------------------PROPOSTA 87/18 - NÃO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE LUGARES DE
ESTACIONAMENTO – M. RODRIGUES S.A --------------------------------------------------------------A seguir, foi presente o processo em nome de M. Rodrigues S.A, (processo
n.º 300/74), residente com sede na rua do Raso, em Travassô, na União de
Freguesias de Travassô e Espinhel, referente à ampliação e alteração de uma
edificação destinada a industria, sita no Bairro Industrial de Alagôa, na União de
Freguesias de Águeda e Borralha, verificando-se que a proposta não cumpre a
dotação de lugares de estacionamento exigida na alínea d) do n.1 do artigo 66.º do
Regulamento do Plano Diretor Municipal, uma vez que não prevê qualquer lugar
quando deveria ser previsto um. --------------------------------------------------------------------------------Analisada a proposta e o respetivo parecer técnico, a Câmara deliberou, por
maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte,
tendo em vista o disposto na alínea c) do ponto n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento
do Plano Diretor Municipal, aceitar a dispensa total da dotação de estacionamento
público, através de uma compensação em numerário no montante de 24,00€. -------------------PROPOSTA 89/18 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - MARIA
CLARA COSTA ALMEIDA -------------------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração que a respetiva petição cumpre o disposto nos n.º s 4 e
10 do artigo 6.º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro, uma vez que o prédio em
questão se situa em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque
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confrontam com arruamento público, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
destaque de uma parcela de terreno, com a área de 1.591,65m 2, de um prédio com a
área total de 8.000m 2, sito na rua da Arrota Nova, na União de Freguesias de Trofa,
Segadães e Lamas do Vouga, propriedade de Maria Clara Costa Almeida (Processo
n.º 703/90). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Eram dezassete horas quando o Sr. Vereador Edson Santos, que presidiu,
declarou a reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu,
Ana Isabel Serrano da Silva, Técnica Superior, redigi e subscrevo juntamente com
quem presidiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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