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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 20/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014

(Contém 11 Folhas)

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE – JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE

VEREADOR – FERNANDO JORGE VENTURA MONIZ

VEREADOR – JOSÉ DUARTE BARBOSA CABECINHA

VEREADORA – GRAÇA DE LURDES RESENDES COSTA ARAÚJO

FALTARAM OS SEGUINTES MEMBROS:

VEREADORA – CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO DECQ MOTA

VEREADORA – ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

VEREADOR – MARCO PAULO DA SILVA TEIXEIRA

2

CÂMARA MUNICIPAL

DE

LAGOA – AÇORES

ATA N.º 20/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014

Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Lagoa, edifício
dos Paços do Concelho, Sala de Reuniões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal,
sob a Presidência do Exmo. Senhor João António Ferreira Ponte, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal, estando presentes os Exmos. Senhores Vereadores: Fernando Jorge Ventura
Moniz, José Duarte Barbosa Cabecinha e Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo.
Não compareceram à reunião os Senhores Vereadores Cristina de Fátima da Silva Calisto
Decq Mota; Elisabete do Carmo Pacheco Tavares e Marco Paulo da Silva Teixeira.

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver «quórum» para
funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares, o
Excelentíssimo Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pelas 09:00 horas.

A reunião foi secretariada por Silvina Margarida Oliveira da Ponte Rocha, Coordenadora
Técnica, da Subunidade Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos
Comunitários.
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:

O Senhor Presidente, propôs à aprovação de todos os membros a ata da reunião
ordinária de 19 de setembro de 2014.
A Câmara tomou conhecimento e a ata da referida reunião foi aprovada, por unanimidade
que será assinada pelo Senhor Presidente e pela Coordenadora Técnica da Subunidade
Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários que secretariou a
reunião.
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara da justificação das faltas dos Senhores
Vereadores Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota, Elisabete do Carmo Pacheco Tavares
e Marco Paulo da Silva Teixeira, de acordo com a alínea c) do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, competência que foi delegada em reunião de 28 de outubro de 2013.
ORDEM DO DIA:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA:

PONTO N.º 1 – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE
EXERCIDA:

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a informação, sobre a atividade
desenvolvida que abaixo se transcreve:
AQUAFIT ENCHEU-SE NA RECEÇÃO AO NOVO ANO LETIVO
O Aquafit retomou no dia 20 de setembro mais um ano repleto de atividades.
Para além da abertura das suas classes de natação para crianças e adultos, o destaque vai para
a modalidade que tem conquistado a comunidade - a natação para bebés.
Ao longo dos anos o Aquafit tem conquistado lugar de destaque nesta modalidade, bem como
nas escolas de natação (3 aos 18 anos).
O Aquafit continua a assumir-se como um espaço de referência na dinamização de estilos de
vida saudáveis dentro do concelho de Lagoa, mobilizando mensalmente cerca de 900 associados
nas suas mais variadas classes.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOA REALIZOU VISITA AO PARQUE MUNICIPAL DE
OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL
A Assembleia Municipal de Lagoa realizou no dia 27 de setembro, uma visita ao parque
Municipal de obras da Câmara Municipal, bem como às obras de ampliação do canil.
Tratou-se de uma visita, no âmbito de uma política de descentralização e também com o intuito
de tomar conhecimento das várias instalações e equipamentos camarários existentes, contando
com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, João Ponte, juntamente com o
seu executivo camarário.
Durante a visita, os membros da Assembleia Municipal ficaram a par do andamento das obras de
ampliação do canil, realizadas para fazer face às necessidades atuais e às exigências do bem-
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estar animal e no final da visita houve ainda a oportunidade da Assembleia ficar a conhecer a
quinta que confina com o Parque Municipal de Obras e que em tempos foi adquirida pela Câmara
Municipal, sendo atualmente um espaço gerido pela Associação de Funcionários do município.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOA APROVOU MANUTENÇÃO DAS TAXAS DE IMI
A Assembleia Municipal de Lagoa, em reunião ordinária no passado dia 30 de setembro, aprovou
por unanimidade a manutenção dos valores da taxa de IMI, já praticados desde 2008 na cidade
de Lagoa.
Deste modo, os valores de IMI, irão manter-se com a aplicando a taxa de 0,3% para prédios
urbanos.
Apesar das restrições financeiras que as autarquias enfrentam e que têm tido reflexos nas suas
receitas, o executivo lagoense optou por manter os mesmos valores de IMI porque está
consciente e atento às dificuldades atuais das famílias do concelho, sendo esta é uma decisão
justa para com os lagoenses, pois visa não sobrecarregar ainda mais os agregados familiares do
concelho.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOA APROVOU MANUTENÇÃO DO VALOR DE DERRAMA
PARA 2015
A Assembleia Municipal de Lagoa aprovou por maioria, com 7 votos contra, 6 dos quais do PSD
e 1 do CDS-PP a manutenção do valor de Derrama para 2015, na cidade de Lagoa.
A aprovação foi feita no passado dia 30 de setembro, em reunião ordinária da Assembleia
Municipal.
A proposta aprovada foi no sentido de manter o valor que já vinha sendo aplicado, em coerência
no passado. Apesar das dificuldades que, atualmente, as empresas atravessam, esta é uma
receita que não se deverá abdicar, uma vez que, a mesma serve para reinvestir no concelho.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOA APROVOU VOTO DE PESAR A DORVALINO MONIZ
BARRETO
Em sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de setembro, foi aprovado, por
unanimidade, o voto de pesar pelo falecimento do conterrâneo Dorvalino Moniz Barreto.
Tratou-se de uma forma de reconhecer o importante contributo que Dorvalino Moniz Barreto
concedeu na música e dedicação à causa desportiva, em particular, ao principal clube da cidade
de Lagoa, sendo que também foi agraciado pela Câmara Municipal de Lagoa, em 11 de abril de
2011, com a Medalha de Mérito Municipal.
Reconhecido pelo seu bom caráter, bem como pelo amor que tinha à música, com a sua
participação em duas das filarmónicas do concelho desde tenra idade, e, sobretudo, ao Clube
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Operário Desportivo, fazendo sempre questão de estar presente em todas as suas competições,
deixando, deste modo, um legado de amor à causa coletiva.
INAUGURADO NOVO EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL NO CONCELHO DA LAGOA
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa participou na abertura do novo empreendimento
industrial do Grupo Sicosta, a SSCC Soluções Agropecuárias, SA.
Um investimento que vem contribuir para o reforço da economia da Lagoa com a criação de mais
postos de trabalho e que virá acrescentar ainda mais valor ao grupo Sicosta, contribuindo para
aumentar a concorrência e assumindo-se simultaneamente como uma mais-valia no âmbito do
setor agrícola.
O empresário lagoense Messias Teves está por isso de parabéns pelo espírito de iniciativa e pela
coragem empresarial, que fortalecem a sua imagem de empresário de sucesso, fazendo dele um
dos responsáveis pelo grande desenvolvimento económico do concelho da Lagoa, nas últimas
décadas.
256 LAGOENSES TÊM CARTÃO DE IDOSO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa entregou no dia 1 de outubro, data em que se
comemora o Dia Internacional do Idoso, 15 novos cartões de idoso e 6 renovações, ficando,
atualmente, 256 idosos do concelho a usufruir deste cartão.
O Cartão Municipal do Idoso em vigor desde 2006, assume-se como uma “ferramenta” que a
autarquia considera essencial no âmbito da sua política social, concedendo alguns benefícios
aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos e que têm rendimentos, “per capita”, inferiores
ou iguais a 65% do salário mínimo nacional aplicado na Região Autónoma dos Açores ou cujos
rendimentos,” per capita”, sejam inferiores ou iguais à pensão social.
Os beneficiários deste cartão usufruem também de 50% no pagamento das tarifas de consumo
de água para fins domésticos, de recolha de resíduos sólidos urbanos e saneamento, sendo que,
nos casos em que os beneficiários vivam acompanhados por outros elementos na mesma
habitação, que contribuam para a economia do lar, beneficiarão de descontos de 25% na fatura
da água e de 50% na fatura dos resíduos sólidos.
Este cartão permite ainda a isenção de taxas municipais devidas pela execução de obras de
conservação, ampliação, alteração e reconstrução de fogo destinado exclusivamente a habitação
e cujo orçamento total não ultrapasse os 10.000 euros; a comparticipação de € 15 mensais na
aquisição, mediante receita médica, de medicamentos comparticipados pelo serviço nacional ou
regional de saúde; isenção do pagamento das tarifas previstas na tabela constante do complexo
de piscinas cobertas Aquafit; transporte gratuito, mediante requerimento, para os idosos, com
comprovadas dificuldades de mobilidade, para os serviços de saúde; execução, mediante
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solicitação com pequena descrição da tarefa a efetuar, de pequenas reparações nos seus
domicílios.
Anualmente, a Câmara Municipal concede ainda outros benefícios aos titulares do cartão de
idoso, nomeadamente a entrega de um cabaz no Natal, na Páscoa e uma pensão do Divino
Espírito Santo, aquando das Festas em honra de S. Pedro, promovidas pela autarquia.
BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA ACOLHEU EXPOSIÇÃO DE DIÁRIOS
ARTESANAIS DE ILDA SILVA
No dia 4 de outubro, Ilda Silva apresentou alguns dos seus trabalhos na Biblioteca Municipal
Tomaz Borba Vieira.
Tratou-se de uma exposição de diários elaborados com tecidos e materiais, cuja conceção é
inspirada em escritores portugueses. Os materiais são conjugados com as palavras,
apresentando apontamentos de excertos dos escritores em que a artista se inspira.
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, para o ano de 2014/2015, irá acolher várias
exposições ligadas à expressão plástica e ao artesanato, contribuindo assim para a divulgação
das artes e de novos artistas.
II FESTIVAL DE SOPAS REALIZOU-SE NA LAGOA
No dia 5 de outubro realizou-se o II Festival de Sopas da Lagoa, que teve lugar na Escola Básica
e Integrada Dr. Francisco Carreiro da Costa, na Praça Senhora da Graça.
Tratou-se de uma iniciativa promovida pelo Centro Sócio - cultural de S. Pedro, com a
colaboração da Câmara Municipal de Lagoa e da Junta de Freguesia do Rosário, que teve como
objetivo angariar fundos para que a instituição possa continuar a ajudar e a prestar apoio aos
mais desfavorecidos, contando, para isso, com a colaboração de algumas instituições,
restaurantes e de particulares.
O II Festival de Sopas da Lagoa foi uma atração visto que foram muitas as pessoas que se
deslocaram à cidade de Lagoa para apreciar as diversas sopas disponíveis.

CASA DA CULTURA CARLOS CÉSAR ACOLHE WORKSHOP DE TRICOT
A Casa da Cultura Carlos César irá acolher, a partir do dia 16 de Outubro, um workshop de Tricot
ministrado por Nélia Botelho.
O workshop de Tricot terá uma carga horária total de 30 horas e decorrerá todas as sextas feiras,
em horário pós laboral.
Com esta iniciativa, a autarquia pretende incentivar a aprendizagem das artes artesanais que já
marcaram tempos antigos, bem como e considerando o aproximar da época natalícia
proporcionar aos cidadãos a possibilidade da realização de prendas originais.
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AUTARQUIA LAGOENSE PROMOVE SEMINÁRIO CONTRA AS DEPENDÊNCIAS
A Câmara Municipal de Lagoa irá promover um seminário subordibnado ao tema da luta Contra
as Dependências, no dia 17 de outubro, no Cine Teatro Lagoense Francisco d´Amaral Almeida.
Trata-se de uma iniciativa da autarquia que tem como objetivo sensibilizar a população em geral
e consciencializar os mais jovens para a problemática das dependências, contribuindo assim
para a diminuição, atenuação ou, até mesmo, controlo dos efeitos negativos das dependências
que se têm vindo a traduzir em problemas na esfera social.
DORMIDAS NA POUSADA DE JUVENTUDE DE LAGOA CRESCEM 11,6 %
A Pousada de Juventude de Lagoa registou, até final de setembro, um crescimento nas dormidas
de 11,6% em comparação com o ano anterior.
Um facto que vem comprovar a importância de um projeto que a autarquia avançou a 26 de
setembro de 2009, num tempo de crise, mesmo sem o apoio do Governo Regional dos Açores e
sem a possibilidade de candidatar a fundos comunitários e que tem-se revelado num caso de
sucesso.
A Pousada de Juventude de Lagoa e os seus resultados representam a acreditação de
convicções de que também é necessário arriscar e investir em tempos de crise e, sobretudo,
investir numa área estratégica de desenvolvimento regional que terá ainda maior enfoque com a
vinda, já em 2015, dos voos low cost para os Açores.

BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA PROMOVE “A BIBLIOTECA DA MEIANOITE”
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira leva a efeito no dia 31 de outubro mais uma iniciativa
de uma noite na Biblioteca, intitulada “ A Biblioteca da meia-noite”.
Trata-se de uma atividade que já conta com o terceiro ano consecutivo e que consiste em levar
crianças com idades entre os 7 e os 12 anos a passar uma noite diferente por entre os livros,
estimulando-os para a leitura como fonte de conhecimento e satisfação.
Este ano, a noite será subordinada ao tema do Halloween, as crianças poderão escutar estórias
cozinhadas no caldeirão, fazer uma caça aos aranhiços escondidos, realizar jogos no claustro e
participar num atelier de vassouras. No dia seguinte pela manhã irão elaborar o seu saquinho e ir
pelas portas pedir o pão por Deus, sendo importante trabalhar com este público a origem e
importância desta tradição, resgatando-a e incutindo o valor da partilha.
O serviço educativo da Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira continua a apostar na promoção
de atividades que difundem o livro e a leitura, junto do público infantil e juvenil, incutindo o gosto
pela leitura e associando atividades lúdico pedagógicas fundamentais à formação a nível pessoal
e cultural.
A Câmara tomou conhecimento.
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PONTO N.º 2 – VOTO DE LOUVOR – GRUPO SICOSTA:
Pelo Senhor Presidente foi apresentado o seguinte voto de louvor, cujo teor abaixo se
transcreve:
“O grupo Sicosta, presidido por Messias Teves é constituído por um conjunto de empresas de
cariz familiar.
O Grupo Sicosta é um grupo de renome que evidencia a coragem empresarial dos nossos dias e
que fortalece uma imagem coesa e de sucesso no panorama regional, assumindo já alguma
influência no mercado a nível nacional.
A atividade empresarial do Grupo Sicosta tem sido dinâmica, notória e sustentável, sendo
necessário recuar há quase um século atrás para se conhecer a verdadeira e genuína história do
Grupo Sicosta que perdura até aos nossos dias.
No dia 1 de outubro, o Grupo Sicosta inaugurou o seu mais recente projeto de investimento, a
fábrica de rações Prémio promovida pela empresa SSCC - Soluções Agropecuárias SA.,
direccionada para o setor agrícola e que virá acrescentar valor ao Grupo, aumentar a
concorrência no mercado e reforçar ainda mais a economia da Lagoa.
A abertura de mais este empreendimento, num investimento de cerca de 5 milhões de euros,
vem verticalizar a estratégia industrial deste grupo e dar continuidade ao seu progresso industrial.
O grupo Sicosta detém atualmente cerca de 300 postos de trabalho diretos.
Face ao exposto proponho a aprovação de um voto de louvor ao Grupo Sicosta como forma de
reconhecimento do mérito comercial e industrial deste grupo e pelo contributo que tem prestado
ao desenvolvimento económico e social do concelho.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar o referido voto de
louvor.
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 3 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:
Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 9 de outubro do ano em curso, cujo
saldo em Operações Orçamentais era € 604.674,22€ (seiscentos e quatro mil seiscentos e
setenta e quatro euros euros e vinte e dois cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.
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SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS:

PONTO N.º 4 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PARÓQUIAS DO
CONCELHO:

O Senhor Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoios financeiros às
Paróquias do concelho, para o ano de 2014, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal pode conceder subsídios a atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;
Considerando que, as Festas Religiosas das Paróquias do Concelho de Lagoa espelham a
devoção religiosa do nosso povo e preservam traços importantes das nossas tradições;
Considerando que, as Festas Religiosas podem ser entendidas como uma manifestação cultural
que tem passado entre gerações e que cabe preservar;
Considerando, a importância e dimensão destas festas no Concelho de Lagoa;
Considerando que, estas refletem o património histórico-cultural da nossa comunidade;
Considerando que são momentos por excelência para a confraternização da comunidade e para
a promoção do Concelho de Lagoa;
Considerando que, assumem especial importância todas as atividades desenvolvidas pelas
Paróquias, e que visem a ocupação útil dos tempos livres das crianças e jovens do concelho, a
educação, a cultura, a formação cívica, a prática de hábitos de vida saudáveis, tais como a
catequese, os encontros de jovens e demais atividades que promovam o bem-estar e a qualidade
de vida da comunidade;
Considerando que as Igrejas têm sido alvo de vandalismo e furto de objetos valiosos;
Considerando que é imperativo promover a segurança daqueles imóveis com vista à sua
salvaguarda e preservação do património arquitetónico com a instalação de equipamentos de
segurança;
Propõe-se à Câmara Municipal que delibere atribuir os seguintes apoios para o ano de 2014:
Paróquia de Nossa Senhora das Necessidades - Atalhada – 2.000,00€;
Paróquia de São José – Ribeira Chã – 3.800,00€;”
Anexo à proposta foram presentes as minutas dos contratos-programa a celebrar com as
referidas Instituições.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição dos apoios às Paróquias de Nossa Senhora das Necessidades –
Atalhada e de São José – Ribeira Chã, para o ano de 2014, nos montantes acima referidos;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e às referidas
entidades.
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PONTO N.º 5 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO:

Pela Junta de Freguesia do Rosário, foi presente o oficio n.º 169/2014 de 3 de outubro do
corrente ano, cujo teor abaixo se transcreve:
“Como é do vosso conhecimento, esta Junta de Freguesia é proprietária de diversas moradias
localizadas na freguesia, conforme abaixo se indica:
- Rua Dr. José Pereira Botelho n.º 3
- Rua Dr. José Pereira Botelho n.º 9
- Rua do Calhau D’Areia n.º 23-A
- Rua da Fábrica n.º 37;
- Rua da Boavista n.º 18;
- Rua dos Combatentes n.º 34;
- Rua Nossa Senhora das Necessidades n.º 18 – Atalhada
As referidas moradas estão todas arrendadas a famílias de fracos recursos financeiros e dai as
rendas se cifrarem em valores mensais de 50€ (cinquenta euros), à excepção de duas delas que
estão arrendadas por 25€ (vinte e cinco euros) cada, por se tratar de uma viúva que está doente
e recebe uma reforma muito baixa e a outra senhora é separada, também doente e não possui
condições financeiras para suportar mais que esse valor.
Algumas destas moradias estão a necessitar de diversas reparações a nível de telhado, pinturas
exteriores e interiores, existindo duas delas que necessitam reparações nas casas de banho
devido a derrame nas canalizações.
Para além dessas casas, existe ainda o edifício sede da Junta de Freguesia que, por ser antigo,
exige uma constante manutenção para não entrar em degradação.
Dado que esta junta não possui verbas para fazer estas reparações, vimos solicitar a V. Exa, que
seja concedido um apoio financeiro, para que posamos executar as referidas obras.”
Sobre o assunto o senhor Presidente esclareceu que duas destas habitações é que se
encontram em pior estado de conservação, necessitando assim de uma maior intervenção. A sua
proposta é de atribuir, ainda no corrente ano, um apoio financeiro de 4.900,00€, atendendo que
habitualmente o Governo Regional não costuma apoiar esse tipo de intervenção, competindo às
Câmaras Municipais ou às Juntas de Freguesia.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Atribuir, no corrente ano, um apoio financeiro à Junta de Freguesia do Rosário, no
montante de 4.900,00€;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à Junta de
Freguesia do Rosário.
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ENCERRAMENTO:

Todos os assuntos foram aprovados em minuta, para efeitos de execução imediata, de
acordo com o que dispõe o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

E não havendo mais nada a tratar e sendo 09:20 horas, foi pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de
lida foi aprovada e assinada nos termos da Lei.

E eu,

, Coordenadora Técnica, da Subunidade

Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários, a subscrevo e
assino.

_______________________________________
JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE

