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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 10/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 2 MAIO DE 2014

(Contém 10 Folhas)

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE – JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE

VEREADORA – CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO DECQ MOTA
VEREADOR – FERNANDO JORGE VENTURA MONIZ

VEREADOR – JOSÉ DUARTE BARBOSA CABECINHA

VEREADORA – ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

VEREADOR – MARCO PAULO DA SILVA TEIXEIRA

VEREADORA – GRAÇA DE LURDES RESENDES COSTA ARAÚJO
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CÂMARA MUNICIPAL

DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 10/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 2 DE MAIO DE 2014

Aos dois dias do mês de maio 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: Cristina de Fátima da
Silva Calisto Decq Mota, Fernando Jorge Ventura Moniz, José Duarte Barbosa Cabecinha,
Elisabete do Carmo Pacheco Tavares, Marco Paulo da Silva Teixeira e Graça de Lurdes
Resendes Costa Araújo.

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.
ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:

O Senhor Presidente, propôs à aprovação de todos os membros a ata da reunião
ordinária de 21 de abril e a ata da reunião extraordinária de 23 de abril de 2014.
A Câmara tomou conhecimento e as atas das referidas reuniões foram aprovadas, por
unanimidade que serão assinadas, respetivamente pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor
Presidente, e ainda pela Coordenadora Técnica da Subunidade Orgânica de Expediente Geral,
Contratação Pública e Assuntos Comunitários que secretariou as reuniões.
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ANTES DA ORDEM DO DIA:

REUNIÃO INTERMUNICIPAL DA AMISM:

A Senhora Vereadora Elisabete Tavares informou que no passado dia 23 de abril
participou na reunião intermunicipal da AMISM – Associação de Municípios da Ilha de São
Miguel.
Na referida reunião foram expostos a debate um conjunto de projetos que a AMISM
pretende apostar, nomeadamente:
i) Projeto de eficácia energética, visando a iluminação pública e eventualmente os
equipamentos municipais, beneficiando-se dos apoios comunitários;
ii) Criação de uma Central de Compras para fornecimento de bens e serviços a preços
competitivos e visando os grandes consumos. A criação de um catálogo de produtos e serviços
assume-se como prioritária;
iii) Disponibilização de técnicos habilitados à aplicação dos herbicidas, nos termos da
diretiva comunitária a transpor e a entrar em vigor já em 2015. Pretende-se trabalhar na parceria
com as Juntas de Freguesia.
iv) Foram discutidas outras propostas, com vista a dar mais corpo ao atual objeto social da
AMISM. Dado que o estudo em regime de outsourcing, ainda decorre, foram apontadas áreas
como o canil/gatil e a metrologia.
A Câmara tomou conhecimento.
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:
AUTARQUIA LAGOENSE PROMOVE FESTAS DO DIVÍNO ESPÍRITO SANTO
A autarquia lagoense irá promover nos dias 27, 28 e 29 de junho o Império de São Pedro, cujas
festividades terão lugar no Largo de Santiago, na vila de Água de Pau.
Trata-se de uma organização da responsabilidade da Câmara Municipal de Lagoa, que decidiu,
este ano, recuperar o Império de S. Pedro há muito extinto nesta vila.
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O objetivo dessa iniciativa passa assim pela preservação e promoção da cultura e das tradições
que fazem parte da memória coletiva do povo lagoense e que contribui para definir a identidade
do concelho naquilo que tem de mais singular como é o caso do culto ao Divino Espírito Santo
que se assume como uma devoção com grande tradição no seio da comunidade lagoense.
ESTATUTO DE CIDADE DEVE SER UMA OPORTUNIDADE PARA O CRESCIMENTO DA
LAGOA
O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, no discurso da sessão solene do 2.º aniversário da
cidade referiu que o estatuto de cidade deve ser uma oportunidade para o crescimento da Lagoa,
apesar dos desafios colocados ao poder local serem cada vez maiores e mais exigentes. Assim,
o contributo do município para o futuro da cidade da Lagoa deverá ser feito através da promoção
de ações que serão importantes alavancas para o progresso da cidade e do concelho, tais como:
o Tecnoparque, que irá receber as primeiras empresas de base tecnológica; a instalação de dois
importantes empreendimentos, também no Tecnoparque, um destinado à construção de uma
unidade hospitalar e de cuidados continuados e outro destinado a uma unidade de prestação de
cuidados de saúde, com recurso a métodos e técnicas próprios da medicina nuclear.
Para além disso, acredita que, no próximo quadro comunitário de apoio seja possível a
concretização de alguns projetos essenciais ao desenvolvimento da cidade da Lagoa,
designadamente a ampliação do Porto dos Carneiros, o passeio marítimo da Cidade e ainda o
Mercado Municipal.
JOÃO PONTE DEFENDE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DAS AUTARQUIAS
O Presidente da Câmara Municipal da Lagoa defendeu um novo modelo de financiamento das
autarquias, durante a sessão solene comemorativa do 2.º aniversário da elevação da Lagoa a
cidade.
“A profunda crise atual originou uma diminuição bastante considerável nas receitas correntes
dos municípios que, no caso da Lagoa “ entre 2008 e 2013, o município perdeu cerca de 5
milhões de euros de receita expectável, só em taxas e impostos, o que condicionou, em muito, a
atividade camarária, por se tratar de verbas que representam quase 25% das receitas próprias
correntes”.
É urgente repensar e mudar o modelo de financiamento das autarquias locais, porque grande
parte das receitas das câmaras municipais advém das transferências do orçamento de estado e
dos impostos e taxas associadas ao urbanismo, sendo precisamente estas duas parcelas que
têm vindo a ser reduzidas significativamente. A manter-se esta tendência decrescente, resultado
das políticas aplicadas pelo governo da república, dentro de uma década, muitas autarquias
estarão à beira da falência técnica ou até mesmo de um retrocesso histórico nos serviços
prestados às suas populações.
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AUTARQUIA LAGOENSE PROMOVE O CONCELHO COM EDIÇÃO “LAGOA COMVIDA”
No âmbito da política do executivo camarário da autarquia lagoense, em promover turística e
culturalmente o concelho, a Câmara Municipal de Lagoa lançou pela primeira vez, um guia
intitulado “Lagoa Comvida”, onde são divulgados os principais eventos promovidos no concelho
para durante o ano em curso.
O guia Lagoa Comvida será um importante instrumento de informação e divulgação das
atividades eventos desenvolvidos pelo município da Lagoa, sendo “uma oportunidade única para
que as pessoas e os turistas possam conhecer o concelho. Lagoa Comvida é uma forma de
fomentar áreas como cultura, educação, desporto e turismo que captem a atenção de quem visita
a Lagoa, fomentando o desenvolvimento de atividades e eventos, alguns dos quais organizados
pelas juntas de freguesia e instituições.
JOÃO PONTE CONSIDERA MUITO POSITIVAS AS CONTAS DA CÂMARA DE 2013
O Presidente da Câmara Municipal da Lagoa anunciou que a autarquia alcançou um saldo
positivo de 1,8 milhões de euros, em termos de meios libertos líquidos da atividade corrente no
fecho das contas de 2013. Resultado que permitiu ao Município da Lagoa reduzir o passivo,
pagar a fornecedores e empreiteiros e garantir cofinanciamento para novos investimentos
essenciais ao concelho.
Assim, a Câmara Municipal de Lagoa conseguiu em 2013, reduzir as suas dívidas com
fornecedores em 16,1%, com impacto na redução do prazo médio de pagamento em 17%, sendo
no final de 2013, de 88 dias e a sua dívida de médio e longo prazo à banca em 9,4%.
Com enorme esforço, rigor e coordenação do executivo, as despesas correntes da Câmara
Municipal foram reduzidas em 6,2%, sendo que, em 2012 e em 2011, já se tinham registado
reduções de 5,7% e 10,4%, respetivamente. O que quer dizer, que em 3 anos o município
reduziu a sua despesa corrente em mais de 22%, o que é de facto um feito notável. Por força do
cumprimento destes objetivos, o município de Lagoa obteve, em 2013, a melhor taxa de
execução orçamental dos últimos 13 anos, com uma taxa de execução de 83,2% no orçamento
global da receita e uma taxa de execução de 82,5% no orçamento global da despesa.
Deste modo as contas de 2013, que serão aprovadas no final de abril, apresentam-se muito
positivas.
AUTARQUIA DA LAGOA APOSTA NO TURISMO
A Pousada de Juventude da Lagoa assinalou, no dia 13 de abril o seu 2.º aniversário. Este foi um
equipamento construído pela autarquia lagoense, com o objetivo de atrair mais pessoas ao
concelho e estimular a economia local, e tem acolhido não só jovens, como também muitos
turistas que têm destacado positivamente a qualidade deste equipamento e dos serviços aí
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prestados, sendo de realçar que a Pousada da Juventude já registou cerca de 8000 dormidas e
mais de 2500 turistas de 35 nacionalidades diferentes.
A aposta do município tem ido ao encontro da disponibilização de equipamentos importantes
para a estratégia de afirmação cultural da Lagoa, como a Mercearia Central – Casa Tradicional; a
Casa das Memórias do Convento; o Convento dos Franciscanos; o Museu Etnográfico do
Cabouco e a Casa da Cultura Carlos César.
Em parceria com a Nortravel, alguns destes equipamentos encontram-se nos circuitos turísticos
promovidos por esta empresa, permitindo assim a visita de turistas de diferentes nacionalidades
a estes espaços museológicos, ao longo de todo o ano.

LAGOA PROMOVE VI EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO
O Convento dos Franciscanos acolhe a VI edição da feira do livro, pelo 3.º ano consecutivo. Este
evento anual decorre de 26 de abril a 3 de maio e é organizado pela Biblioteca Municipal Tomaz
Borba Vieira em parceria com a Escola Secundária de Lagoa.
É uma iniciativa que tem tido grande adesão do público, revestindo-se de grande importância
para o concelho, consolidando a ação do município em matéria de educação e cultura, ajustadas
a diferentes públicos.
A abertura formal conta com a Inauguração de três exposições: uma de pintura dos alunos do
artista plástico Victor Almeida, a exposição coletiva fotográfica “A ilha. Das artes. Da arquitectura.
Das paisagens. Dos costumes” e ainda uma de máquinas fotográficas da coleção de Tomaz
Borba Vieira, patrono da Biblioteca.
No último dia da feira, todos os visitantes poderão assistir à tertúlia, “A Fotografia é o Pretexto”,
agendada para 17 horas do dia 3 de maio com a presença dos fotógrafos cujos registos integram
a exposição coletiva.
MATINÉ DE CINEMA NO CINE TEATRO LAGOENSE REUNIU ATL’S DO CONCELHO
O serviço de educação e formação da Câmara Municipal de Lagoa promoveu uma sessão de
cinema no Cine Teatro Lagoense Francisco D’ Amaral Almeida.
Inserida no programa A.G.I.R.- Animação de Gerações e Intervenção Recreativa, esta ação
reuniu alguns dos atl’s do concelho, o CATL do Centro Social e Cultural do Cabouco, o CATL de
S. Pedro, o CATL Lagoa e CATL do CEFAL que assistiram à visualização de um filme de
animação.
É intenção do programa A.G.I.R. desenvolver diversas iniciativas relacionadas com a arte, a
saúde e o entretenimento junto dos diferentes públicos, de forma a ocupar e recriar os tempos
livres ao mesmo tempo que dinamiza os diferentes espaços.
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LAGOA LANÇOU LIVRO “GENTES E MEMÓRIAS DO CONCELHO DE LAGOA 1910 – 1933”
O Cine Teatro Lagoense Francisco D’ Amaral Almeida acolheu, no dia 24 de abril, o lançamento
do livro “Gentes e Memórias do Concelho de Lagoa 1910 – 1933”, da autoria de Sandra
Monteiro.
Trata-se de um estudo sobre o concelho de Lagoa, com base em fontes até então inéditas e que
aborda um período que nunca tinha sido analisado. A publicação em causa dá continuidade aos
estudos iniciados por dois grandes estudiosos do concelho de Lagoa: o Padre João José Tavares
e o historiador e etnólogo Dr. Francisco Carreiro da Costa.
A edição de mais este estudo, foi uma das formas encontradas pela Câmara Municipal de Lagoa
para dar a conhecer, preservar e registar as vivências de tempos findos, homenageando assim o
património cultural e humano do povo lagoense.
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ACOLHE APRESENTAÇÃO DO PROJETO “UM DIA PELA
VIDA”
No próximo dia 5 de maio, pelas 19h00, o auditório da Câmara Municipal de Lagoa irá acolher a
apresentação e o lançamento do projeto “Um Dia Pela Vida”, da Liga Portuguesa Contra o
Cancro.
Trata-se de um projeto que tem como principais objetivos: informar, educar e angariar fundos
para os programas de prevenção e de rastreio da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Esta será a 46.ª edição em Portugal, a 3.ª nos Açores e a 1.ª em São Miguel, sendo um projeto
que se vai propagar por todos os concelhos da ilha de S. Miguel, contemplando diversas
atividades que serão desenvolvidas durante cerca de três meses com vista a apoiar a
permanente luta contra o cancro.
AUTARQUIA LAGOENSE AMPLIA CANIL MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Lagoa irá ampliar o seu canil municipal em mais do dobro da área atual,
adaptando-o às reais necessidades atuais e cumprindo com todas as regras e exigências do
bem-estar animal.
Assim sendo, o canil municipal passará de 160m² para uma área de 360m², passando a dispor
de mais 6 canis, para além dos 12 que possuía anteriormente e passará a albergar dois gatis,
dois espaços de isolamento para animais com doenças infecciosas, duas celas destinadas à
recolha de outras espécies animais, de maior porte e terá ainda uma zona de armazenagem, um
gabinete veterinário, bem como instalações sanitárias.
Com estas obras de beneficiação e ampliação, o canil municipal lagoense ficará em condições de
ser licenciado como centro de recolha oficial de animais, pela Direção Regional da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, que é a entidade na Região, com competência nessa área, certificando o
trabalho que o mesmo irá passar a desenvolver.
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40 ANOS DO 25 DE ABRIL ASSINALADOS NA LAGOA
No âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de abril, a Câmara Municipal de Lagoa
preparou um diversificado programa de atividades, que se realizaram durante o dia 25 na Praça
de Nossa Senhora do Rosário.
Tratou-se de uma iniciativa para assinalar o feriado nacional alusivo ao Dia da Liberdade. Assim
sendo o Cine Teatro Lagoense Francisco D´ Amaral Almeida acolheu a Exposição “Poesia e
Resistência e a Praça de Nossa Senhora do Rosário, foi palco de uma mostra de artesanato e
gastronomia típica da cidade de Lagoa, bem como da exposição de cravos, como referência ao
maior símbolo alusivo a esta data. Houve ainda uma zona intitulada “Arte Viva na Praça”, com
animação de insufláveis, pinturas faciais, moldagem de balões e painel “espresaA®-TE”, para
que, também as crianças sintam o significado das comemorações deste dia.
A animação musical esteve a cargo do Grupo de Cantares de Santa Cruz, que entoou canções
de abril e da Banda Nova Geração que contou com a presença de Mariana Rocha.
A Câmara tomou conhecimento.
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 2 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:
Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 de abril do ano em curso, cujo saldo
em Operações Orçamentais era € 296.212,16 (duzentos e noventa e seis mil duzentos e doze
euros e dezasseis cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.

UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

PONTO N.º 3 – PROPOSTA – APOIO FINANCEIRO À VINDA DO VELEJADOR JOÃO
RODRIGUES À LAGOA:

O Senhor Presidente apresentou a proposta de atribuição de um apoio financeiro à vinda
do Velejador João Rodrigues á Lagoa, cujo teor abaixo se transcreve:

9
“O Clube Náutico de Lagoa promulgou os seus Estatutos a 20 de abril de 1995, constituindo-se
como Associação, tendo como objectivo, promover as actividades náuticas e outras de interesse
para a população do concelho da Lagoa (Açores).
Este Clube promove e desenvolve várias modalidades náuticas, nomeadamente o windsurf e o
surf, a canoagem, a natação e atividades subaquáticas, ocupando os tempos livres de forma
saudável de vários jovens do Concelho.
Recentemente a Direção deste Clube contatou a autarquia de Lagoa no sentido de esta apoiar
financeiramente a vinda do velejador João Filipe Gaspar Rodrigues à Lagoa para apresentar o
seu livro “Um Vagabundo dos Mares”.
Considerando que, João Filipe Gaspar Rodrigues é um atleta importante no panorama do
desporto náutico nacional e internacional tendo nascido a 2 de Novembro de 1971, na Freguesia
do Monte, Concelho do Funchal e desenvolveu uma carreira desportiva recheada de êxitos, com
seis presenças em Jogos Olímpicos, cinco títulos Europeus e um Mundial, em 129
internacionalizações;
Considerando que, o livro que o velejador vem apresentar à Lagoa intitulado “Um Vagabundo dos
Mares” relata vários aspetos das vida de um desportista, como a improvável simbiose entre uma
vida académica e um percurso desportivo e o testemunho da preparação para a participação nos
Jogos Olímpicos;
Considerando que, o testemunho do velejador João Rodrigues pode ser considerado um exemplo
a seguir pelos jovens atletas do Clube Náutico de Lagoa;
Considerando que, as vantagens da prática do desporto são sobejamente conhecidas pelos
benefícios que geram ao nível da promoção da saúde e do associativismo e que a autarquia
lagoense sempre assumiu um papel de promotor deste género de iniciativas;
Considerando a aposta no desporto por parte desta autarquia, como sendo uma área transversal
a todas as outras, contribuindo para a formação de centenas de crianças e jovens, afastando-os
de comportamentos desviantes, como sejam as toxicodependências;
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;
Proponho a aquisição por parte da câmara municipal de Lagoa de uma passagem aérea
Funchal/ Ponta Delgada/ Lisboa, pelo valor de 617,92 €, para o velejador João Filipe Gaspar
Rodrigues de modo a que esta possa apresentar o seu livro “Um Vagabundo dos Mares” no
concelho de Lagoa.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição de uma passagem aérea Funchal/Ponta Delgada/Lisboa, pelo
valor de 617,92€ ao Velejador João Filipe Gaspar Rodrigues;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade.
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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 09:30 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

