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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 12/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2014

(Contém 16 Folhas)

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS:

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

VEREADOR – JOSÉ DUARTE BARBOSA CABECINHA

VEREADOR – MARCO PAULO DA SILVA TEIXEIRA

FALTARAM OS SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE – JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE
VEREADORA – ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

VEREADORA – GRAÇA DE LURDES RESENDES COSTA ARAÚJO
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CÂMARA MUNICIPAL

DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 12/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2014

Aos trinta 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 da Exma. Senhora Vice-Presidente Cristina de Fátima Silva Calisto Decq
Mota, estando presentes os Exmos. Senhores Vereadores: Fernando Jorge Ventura Moniz, José
Duarte Barbosa Cabecinha e Marco Paulo da Silva Teixeira.
Não compareceram à reunião os Senhores Presidente João António Ferreira Ponte e as
Vereadoras Elisabete do Carmo Pacheco Tavares 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, a
Excelentíssima Senhora Vice-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:

A Senhora Vice-Presidente, propôs à aprovação de todos os membros a ata da reunião
ordinária de 16 de maio de 2014.
A Câmara tomou conhecimento e a ata da referida reunião foi aprovada, por unanimidade
que será assinada pela Senhora Vice-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:

A Senhora Vice-Presidente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, deu
conhecimento à Câmara da justificação das faltas dos Senhores Presidente da Câmara – João
António Ferreira Ponte e Vereadoras Elisabete do Carmo Pacheco Tavares e Graça de Lurdes
Resendes Costa Araújo, 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:

Pela Senhora Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a informação, sobre a atividade
desenvolvida que abaixo se transcreve:
LAGOA ASSINALA DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
A Câmara Municipal de Lagoa assinalou o Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente
a 18 de maio. Como forma de assinalar este dia, a autarquia da Lagoa abriu as portas dos seus
três núcleos museológicos, nomeadamente o Museu Etnográfico do Cabouco, Mercearia Casa
Central Tradicional de Água de Pau e a Casa das Memórias no Convento dos Franciscanos em
Santa Cruz, entre as 15h00 e as 20h00, do dia 18 de maio com o objetivo de reforçar os laços
dos museus com a sociedade.
Assim sendo, foi possível visitar estes espaços museológicos, que presentearam todos os
visitantes com uma degustação da gastronomia regional.
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA CONTINUA A APOSTAR NA MELHORIA DAS
ACESSIBILIDADES DO CONCELHO
Encontram-se a decorrer algumas intervenções ao nível da pavimentação de arruamentos, bem
como alguns trabalhos no âmbito do abastecimento de águas e drenagens, realizados por
administração direta da Câmara Municipal de Lagoa. As atuais intervenções estão a decorrer na
Canada de Santa Bárbara Sul, Canada de Santa Bárbara Norte, Canada da Igreja, Canada Calço
das Socas, Canada do Vulcão, Canada do Malacão, Rua da Boavista, na Ribeira Chã, Galera em
Água de Pau, Cerco em Água de Pau, entre outras intervenções.
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A remodelação destes troços de estradas Municipais foi adjudicada à Tecnovia Açores e terá um
custo de cerca de 250 mil euros e um prazo máximo de execução de 150 dias, sendo um dos
investimentos locais que tem melhorado o acesso dos munícipes a terrenos e habitações, uma
vez que os troços em causa ou eram em terra batida ou estavam com pisos em estado muito
degradado, o que e exigia da parte dos serviços operacionais intervenções de manutenção
frequentes, para além de serem pisos que provocavam grande desconforto para os condutores.
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ACOLHEU CONCERTO DE HANS OLA
ERICSSON
A igreja de Nossa Senhora do Rosário acolheu no dia 19 de maio, um concerto de órgão de
tubos, a solo, do conceituado organista internacional Hans Ola Ericsson.
Tratou-se de um concerto de particular importância no contexto regional do órgão de tubos, uma
vez que o organista em causa teve a oportunidade de explorar o órgão de tubos da Igreja do
Rosário, nas suas diferentes facetas, através de um repertório adequado às suas características,
sendo que, um dos objetivos deste conceituado organista internacional é conhecer os
instrumentos espalhados pela ilha e inteirar-se do valioso património organístico de que dispõe a
ilha de São Miguel.
AUTARQUIA DA LAGOA PRETENDE HOMOLOGAÇÃO DO TRILHO PEDESTRE “ JANELA
DO INFERNO”
A Câmara Municipal de Lagoa apresentou uma candidatura à acreditação do trilho pedestre
“Janela do Inferno”, que se encontra inserido na Rota da Água.
Com vista a obter um percurso pedestre classificado e no âmbito do desenvolvimento turístico do
concelho, a Câmara Municipal de Lagoa decidiu apostar numa clara e eficiente manutenção e
dinamização para certificar os trilhos pedestres do concelho.
Para a autarquia lagoense, o Turismo continua a ser um setor estruturante e fundamental para o
desenvolvimento da atividade económica local, visto que, cada vez mais os turistas que visitam
os Açores praticam pedestrianismo, bem como os próprios residentes no arquipélago que, cada
vez mais praticam este tipo de atividades.

JOÃO PONTE EMPENHADO NA DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, acompanhado do seu executivo, reuniu no Caloura
Hotel com a sua Diretora, Dr.ª Katherine Ponte, para uma reunião que visou traçar algumas
estratégias conjuntas para o desenvolvimento turístico do concelho de Lagoa.
João Ponte apresentou a disponibilidade do município para colaborar com o Caloura Hotel, numa
perspetiva de atrair mais pessoas para o concelho e consequentemente promover uma maior
sustentabilidade dos investimentos e a promoção da economia local.
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A reunião terminou, tendo ficado o compromisso de cooperação entre ambas as partes de
trabalharem conjuntamente, sempre que possível, em prol da promoção e da dinamização
turística do concelho de Lagoa.

JOÃO PONTE SATISFEITO COM OBRAS NA RIBEIRA DO CABO DA VILA
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, juntamente com o seu executivo camarário
realizou uma visita à obra que está a ser realizada no canal do Cabo da Vila, na freguesia de
Santa Cruz.
A intervenção na linha de água em causa, que está a ser realizada pelo Governo Regional
consiste na consolidação do canal de águas pluviais existente, através da execução de um canal
em “U”, em betão, com uma extensão de cerca de 180m.
O edil lagoense mostrou-se satisfeito com o andamento das obras, que prevê-se que estejam
concluídas já no mês de junho. Com esta intervenção prevê-se um melhor escoamento das
águas pluviais e a autarquia aproveitará para resolver os problemas existentes com os esgotos
que aí se encontram a debitar para a linha de água, garantindo assim um maior bem-estar a
todos os que aí residem.
A realização desta intervenção vem assim consolidar as margens da ribeira ali existente para
prevenir o arrastamento de material sólido e consequente obstrução do canal, situação que já se
verificou com frequência.
REALIZAÇÃO DA VI FEIRA PEDAGÓGICA
O Convento dos Franciscanos irá acolher nos dias 30 e 31 de maio a 6.ª edição da Feira
Pedagógica, um evento destinado à comunidade escolar, crianças e famílias.
Desta vez subordinado ao tema “Alice no País das Maravilhas”, o Convento dos Franciscanos
transforma-se em “Convento das Mil Maravilhas”, tendo como intuito relembrar um clássico de
Lewis Carrol, proporcionando magia, divertimento e lazer.
De realçar que este evento organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, através do Centro de
Atividades de Tempos Livres de Lagoa (CATL Lagoa), tem este ano como parceiros a Escola
Básica e Integrada de Lagoa e o Centro de Artes e Ofícios e conta com a colaboração de
diversas instituições. Este evento tem atraído não só os lagoenses para o Convento dos
Franciscanos, mas também pessoas de outros concelhos, transformando este evento como uma
referência para as comemorações do Dia da Criança.
LAGOA ORGANIZA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “LAGOA DEBAIXO E FORA DE ÁGUA” DE
NELSON RAPOSO
O Porto dos Carneiros e as Piscinas Municipais de Lagoa foram o local escolhido para acolher a
exposição fotográfica “Lagoa debaixo e fora de água”.
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Esta exibição surgiu no âmbito da limpeza da orla costeira e subaquática, uma iniciativa que se
realiza anualmente e que está agendada este ano para o dia 7 de junho. A exposição, constituída
por vinte fotos, contará com registos do fotógrafo Nelson Raposo, dividindo-se em duas partes:
uma primeira que divulgará a potencialidade e a biodiversidade existente na zona e a segunda
parte homenageando a faina da pesca.
AUTARQUIA LAGOENSE APROVA PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA
A Câmara Municipal de Lagoa apresentou a proposta do novo regulamento do Plano Municipal
de Emergência, na última reunião de Assembleia Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade.
O Plano agora aprovado será remetido ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos
Açores para efeitos de aprovação e homologação.
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lagoa, é um documento que define as
orientações relativamente ao modo de atuação dos agentes de proteção civil, entidades e
organismos de apoio, bem como dos serviços e estruturas a empenhar em operações de
proteção civil. O Plano em causa tinha já sido remetido anteriormente ao Serviço Regional de
Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que apresentou um conjunto de sugestões que
obrigaram a uma profunda reformulação, com vista ao cumprimento de todos os requisitos
exigidos, de modo a ser homologado pela SRPCA.
ÉPOCA BALNEAR NA LAGOA COMEÇA A 14 DE JUNHO
A abertura oficial da época balnear no concelho de Lagoa inicia-se no próximo dia 14 de junho.
As três zonas balneares vigiadas da Lagoa, Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa, Zona
Balnear do Porto Caloura e Praia da Baixa D´Areia irão receber a cerimónia do hastear da
Bandeira Azul referente à abertura oficial da época balnear de 2014.
Trata-se do 18.º ano consecutivo que o Complexo Municipal de Piscinas recebe este galardão,
tendo esta sido a primeira zona balnear em 2012 a receber a cerimónia oficial de âmbito nacional
do hastear da Bandeira Azul.
A zona balnear da Praia da Baixa d´ Areia foi galardoada recentemente com a atribuição de
Bandeira Azul para 2014, que veio na sequência dos investimentos levados a cabo pela Câmara
Municipal de Lagoa. Prova disso foi o arranjo urbanístico da zona da Baixa D’Areia e entrada em
funcionamento da ETAR que permitiu já em 2013 que esta praia passasse a ser uma zona
vigiada por nadadores salvadores, oferecendo aos banhistas um ótimo local de oferta na vila de
Água de Pau.
É reconhecida, deste modo, a excelência através da atribuição da Bandeira Azul (atribuída
anualmente por um júri internacional a praias que cumpram um conjunto de critérios de natureza
ambiental, de segurança e conforto dos utentes, informação e sensibilização ambiental) ao
Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa e à zona balnear da Caloura, que adiciona este a
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outros galardões que anualmente distinguem as áreas balneares do município de Lagoa entre as
melhores a nível nacional, tais como a bandeira Quality Coast – Excellence Identity and Nature
(Coastal & Marine Union); praia de qualidade de ouro (Quercus); Praia Acessível (INAG); e praia
saudável (fundação Vodafone).
BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA VOLTOU A PROMOVER ENCONTRO
COM ESCRITORES
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promoveu no dia 19 de maio, mais uma iniciativa do
ciclo de encontro com escritores, desta vez sendo as convidadas Cristina Quental e Mariana
Magalhães, conhecidas pela coleção “Onde vamos hoje”.
Tratou-se de uma atividade de promoção da leitura destinada a crianças do pré-escolar e 1º ciclo,
onde as escritoras proferiram um pouco sobre as suas obras e o porquê de se dedicarem à
escrita, sendo o resultado de uma investigação de forma a enriquecerem as suas aulas.
Apresentaram os livros da nova coleção “Heróis Açorianos” editados pela Ver Açor, debruçandose no conhecido futebolista Pedro Pauleta. No decorrer, falaram sobre a sua vida, contando uma
história relatada pela mãe do desportista insular. No final da atividade as escritoras sortearam
quatro livros da nova coleção para oferecer aos presentes.
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, afirmando-se como um espaço de educação e
cultura, contribui para a formação da população lagoense, nunca descurando a promoção da
leitura e do livro e promovendo o contacto direto e divulgação de escritores e artistas açorianos.

AUTARQUIA DA LAGOA APOIA “JOVENS CIENTISTAS” DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE
LAGOA
A autarquia da Lagoa apoiou a deslocação das três alunas da Escola Secundária de Lagoa,
responsáveis pelo projeto “Disponibilidade de iodo e consequentes alterações morfológicas na
tiroide”, apresentado no 22.º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores 2014 e que foi agora
selecionado para integrar a 8.ª Mostra de Ciência que decorre de 29 a 31 de maio, no Museu da
Eletricidade, em Lisboa.
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa congratulou as três alunas, bem como a Escola
Secundária de Lagoa por mais esta seleção, que constituiu motivo de orgulho para o município,
pelas atividades e projetos que têm desenvolvido e que indiscutivelmente em muito têm
contribuído para a promoção do concelho.
LAGOA ACOLHE 2.ª MARATONA MONBIKE
No dia 26 de maio a cidade de Lagoa acolheu a 2.ª edição da Maratona Monbike, organizada
pela Câmara Municipal de Lagoa conjuntamente com a empresa Monbike.
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Tratou-se de um evento que se destaca pelo seu dinamismo para cidade de Lagoa, apostando
no turismo e desportos de natureza, como trilhos pedestres e ciclovia.
Esta foi uma iniciativa que possibilitou uma experiência inovadora e única dentro das iniciativas
realizadas na ilha e que teve por objetivo promover hábitos de vida saudáveis e conceitos de
ecologia e de valorização ambiental, em contexto familiar.
“SERAFINS E OUTROS” DE TOMAZ BORBA VIEIRA EM EXPOSIÇÃO NO CONVENTO DOS
FRANCISCANOS
O Salão Nobre do Convento dos Franciscanos em Santa Cruz, no concelho de Lagoa, irá acolher
a exposição intitulada “Serafins e Outros”, do pintor Tomaz Borba Vieira.
A exposição será inaugurada no próximo dia 31 de maio, pelas 18h00, numa iniciativa da
Câmara Municipal de Lagoa que visa a promoção de artistas açorianos e da excelência das
obras de arte que se produzem em territórios insulares.
Deste modo, mais uma vez a autarquia promove uma exposição de um dos mais conceituados
artistas contemporâneos dos Açores e de Portugal continental, Tomaz Borba Vieira, um pintor
que tem impulsionado fortemente a cultura açoriana e, sobretudo, a lagoense.
CAMPO MUNICIPAL JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA APRESENTA AINDA MUITAS
CARÊNCIAS
João Ponte, acompanhado pelo seu executivo, visitou o Campo Municipal João Gualberto Borges
Arruda para se inteirar do andamento dos trabalhos da nova cobertura da bancada daquela
infraestrutura, os quais deverão ficar concluídos a tempo de receber o Mundialito Copa Foot 21.
No início de maio, por questões de segurança, a Câmara Municipal de Lagoa procedeu à
desativação da cobertura da bancada. Construída há cerca de 10 anos a mesma não resistiu
mais ao ambiente fortemente corrosivo da zona onde se encontra inserida, o que provocou danos
consideráveis e irrecuperáveis nas estruturas de suporte, colocando em causa a segurança da
cobertura da referida bancada.
O autarca aproveitou a ocasião para percorrer as instalações de apoio, avaliar o seu estado e
prespetivar quais as intervenções mais prioritárias a desenvolver num futuro próximo, tendo
constatado que os balneários para os escalões de formação, uma nova tribuna e um novo piso
são as principais carências identificadas.
Ter infraestruturas desportivas em boas condições é uma obrigação dos municípios, visto que a
prática de desporto é seguramente a via mais económica e com melhores resultados para a
promoção da saúde e para a prevenção das dependências.
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CÂMARA DE LAGOA CONTINUA A APOSTAR NA EMPREGABILIDADE LOCAL
A Câmara Municipal de Lagoa vai renovar com 33 trabalhadores ao abrigo do programa
“Recuperar” de apoio ao emprego, promovido pelo Governo Regional dos Açores.
Esta decisão surge na sequência da decisão do Governo Regional dos Açores em possibilitar o
alargamento deste programa em mais um ano. O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa,
mostra-se bastante satisfeito com esta decisão acertada do Governo Regional que demonstra
grande sensibilidade social.
A manutenção destes trabalhadores ao serviço da autarquia é uma medida de combate aos
problemas sociais, provenientes do desemprego e que tem auxiliado os lagoenses a manterem a
sustentabilidade das suas famílias, sendo de referir que, neste sentido atualmente a autarquia
conta com 207 trabalhadores ao abrigo destes programas de emprego.
Esta medida traduz-se assim na aposta camarária que tem sido feita no âmbito da promoção da
empregabilidade e na qualificação profissional e que se tem revelado, uma “obra social” de
grande alcance.
A Câmara tomou conhecimento.
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TAXAS, LICENÇAS, ÁGUAS E SANEAMENTO:

PONTO N.º 2 – PROPOSTA – HASTA PÚBLICA PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE
EXPLORAÇÃO DO BAR DA BAIXA D’AREIA – ÁGUA DE PAU;

A Senhora Vice-Presidente da Câmara apresentou a nova proposta referente à hasta
pública para adjudicação do direito de exploração de quiosque, sito à Baixa D’Areia - Caloura,
que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo
sob o número 1.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1º Concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara;
2º Encarregar os respetivos Serviços de darem o devido andamento.

PONTO N.º 3 – PROPOSTA DE PREÇOS PARA A ÉPOCA BALNEAR 2014 NO COMPLEXO
MUNICIPAL DE PISCINAS - RETIFICAÇÃO;

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de retificação de preços para a época
balnear 2014 no Complexo Municipal de Piscinas, cujo teor abaixo se transcreve:
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“Considerando que o preçário do Complexo Municipal das Piscinas para a época balnear 2014,
aprovado na reunião camarária do dia 16 de maio de 2014 apresentava um aumento 10%
relativamente à época balnear 2013 e o valor apresentado no produto do passe individual de
época balnear contemplou incorretamente uma taxa superior, apresentando um valor de quarenta
e oito euros (48,00€).
Propõe-se à Câmara, que delibere a aprovação da alteração do valor do produto do passe
individual de época balnear para quarenta e quatro euros (44,00€).”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação à
proposta de preços apresentada para a época balnear 2014 no Complexo Municipal de Piscinas.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO:

PONTO N.º 4 – 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2014;

A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara que se torna necessário
proceder à 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano do corrente ano, de acordo
com o que preconiza o Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação.
“Torna-se necessário proceder à 2.ª Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano do
corrente ano, de acordo com o preconizado no Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro, na sua
atual redação.
Atendendo que os valores aprovados pela Comissão Europeia ficaram aquém da proposta, de
reforço de verbas, proposta pela ASDEPR que informaram este Município existirem fortes
expetativas em se conseguir aprovar o valor.
Face ao reduzido prazo para a concretização das candidaturas e das ações, a Câmara Municipal
teve que proceder à Revisão do Orçamento mesmo antes da sua aprovação em Bruxelas, pelo
que se propõe as seguintes anulações.
Atendendo ao novo Quadro Estratégico Europeu 2014-2020, propõe-se a o reforço das seguintes
económicas.
Criação da Receita de Capital:
10030702 – Fundos Comunitários – 153.000,00€;
Anulação de Receita de Capital:
10030705 – IFAP (ASDEPR – Prorural) – 72.400,00€;
10030702 – Fundos Comunitários – 44.000,00€;
Reforços:
Despesas de Capital:
07010302 – Edifícios – Instalações Desportivas e Recreativas – 20.000,00€;
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07010303 – Edifícios – Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária – 20.000,00€;
07010305 – Edifícios – Escolas – 30.000.00€;
07010307 – Outros – 40.000,00€
07030301 – Outras Construções e Infraestruturas – Viadutos, arruamentos e obras
complementares – 70.000.00€.
Anulações:
Despesa de Capital:
07010602 – Material de transporte – Outro – 40.000,00€;
070107 – Equipamento de informática – 21.000,00€;
07010406 – Instalações Desportivas e Recreativas – 30.000,00€
07030301 - Outras Construções e Infraestruturas – Viadutos, arruamentos e obras
complementares – 8.000.00€.
07010305 – Edifícios – Escolas – 44.400.00€;”
De seguida, pela Senhora Vice-Presidente foi posta à votação, a 2.ª Revisão ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano do corrente ano, tendo a Câmara sobre o referido
documento, deliberado, por unanimidade:
1.º Concordar com a 2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa do corrente ano, no
montante de € 109.000,00 (cento e nove mil euros) de receita de capital e 142.000,00€ (cento e
quarenta e dois mil euros) de despesa capital.
2.º Submeter à Assembleia Municipal a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano do corrente ano, para aprovação, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do
artigo 25.º do citado diploma legal;
3.º Rubricar todas as folhas, dispensando a sua transcrição em ata, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 45 362 de 21 de novembro de 1963, com a nova redação dada ao artigo 5.º pelo
Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 29 de maio do ano em curso, cujo saldo
em Operações Orçamentais era € 823.106,05 (oitocentos e vinte e três mil cento e seis euros e
cinco cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.
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UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE AÇÃO SOCIAL:

PONTO N.º 6 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES DO
CONCELHO – JUNTA FREGUESIA DO CABOUCO:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoios financeiros a
Instituições do concelho para o ano de 2014, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do número 1 do artigo 33º da Lei nº
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, assumem especial importância as atividades que promovam o combate à
pobreza e exclusão social e demais atividades que promovem o bem-estar e a qualidade de vida
da comunidade;
Considerando a importância dos programas de apoio ao emprego, proponho a transferência do
seguinte subsídio:
- Junta de Freguesia do Cabouco – 1.600,00€”.
Anexo à proposta foi presente a minuta do contrato-programa a celebrar com a referida
Instituição.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição do apoio à Junta de Freguesia do Cabouco, para o ano de 2014,
no montante acima referido;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à referida entidade.

PONTO N.º 7 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES DO
CONCELHO – CASA DO POVO DO CABOUCO:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoios financeiros a
Instituições do concelho para o ano de 2014, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do número 1 do artigo 33º da Lei nº
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, assumem especial importância as atividades que promovam o combate à
pobreza e exclusão social e demais atividades que promovem o bem-estar e a qualidade de vida
da comunidade;
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Considerando que a Casa do Povo do Cabouco é promotora do Centro de Produção Agrícola
Solidária;
Considerando a importância do projeto desenvolvido pela Casa do Povo do Cabouco, proponho a
transferência do seguinte subsídio:
- Junta de Freguesia do Cabouco – 9.300,00€”.
Anexo à proposta foi presente a minuta do contrato-programa a celebrar com a referida
Instituição.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição do apoio à Casa do Povo do Cabouco, para o ano de 2014, no
montante acima referido;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à referida entidade.

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

PONTO N.º 8 – 8.ª MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE 3 PASSAGENS
AÉREAS À ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA – RATIFICAÇÃO:

Pela Escola Secundária da Lagoa foi presente o email enviado a 19 de maio do corrente
ano, cujo teor abaixo se transcreve:
“É com satisfação que lhe informo que a Escola Secundária de Lagoa voltou a ver um dos seus
trabalhos a ser selecionado para integrar a 8.ª Mostra Nacional de Ciência – Concurso Jovens
Cientistas e Investigadores.
Desta feita, o trabalho subordina-se ao tema “Disponibilidade de iodo e consequentes alterações
morfológicas na tiroide” e integra-se na área científica Ciências Médicas. As alunas responsáveis
pelo projeto são a Anna Horman, a Cândida Medeiros e a Tânia Santos, orientadas pela
professora Maria Alexandra da Silva Seara Medeiros.
O 22.º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores 2014 decorrerá de 29 a 31 de maio, no
Museu da Eletricidade em Lisboa.
Assim sendo, e uma vez que a Escola não dispõe de orçamento que lhe permita assumir a
totalidade das deslocações, somos a solicitar à Autarquia a que V. Exa. preside a possibilidade
de assumir as passagens das alunas, uma vez, que esta unidade orgânica poderá assumir a da
docente.
A deslocação prevê-se que tenha o seguinte agendamento: Ponta Delgada - Lisboa (28 de maio
de 2014); Lisboa - Ponta Delgada (1 de junho de 2014).”
Pelo Senhor Presidente foi exarado, em 20 de maio de 2014, o seguinte despacho:
“Autorizado. À reunião para ratificação”.
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor
Presidente da Câmara, em 20 de maio do corrente ano, de acordo com o n.º 3 do artigo 35.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PONTO N.º 9 – PROPOSTA – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA À REDE
INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de adesão do Município de Lagoa à
Associação Internacional das Cidades Educadores (AICE), cujo teor abaixo se transcreve:
“A Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) é uma associação de governos
locais sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, conforme a lei espanhola, e capacidade
plena de trabalhar para levar a cabo os fins a que se propõe, assim como administrar e dispor
dos seus bens. A AICE constitui-se como uma estrutura permanente de colaboração entre os
governos das cidades, empenhados no cumprimento dos princípios estabelecidos na Carta das
Cidades Educadoras, documento, que faz parte integrante dos Estatutos desta Associação.
Em linhas gerais trata-se de um movimento, que nasceu em Barcelona em 1990, em que os
municípios aderentes subscrevem a Carta das Cidades Educadoras e que de um modo
resumido, para uma melhor elucidação, advoga o seguinte:
Objetivos: Uma cidade educadora deve ser um local que visa aprender, trocar, partilhar e
enriquecer a vida dos habitantes, procurando contribuir para a sua formação e desenvolvimento;
Princípios: Educação na diversidade; iniciativas inovadoras ligadas à cultura popular, fomentar
diálogo entre gerações, procurando projetos comuns e partilhados entre grupos de diferentes
pessoas, o município deverá exercer as suas competências na área da educação formal, não
formal e informal; definir políticas locais; o município deve encontrar, apresentar e preservar a
sua identidade; ordenamento do espaço físico urbano atento às necessidades de acessibilidade;
fomentar a participação dos cidadãos (crítica e corresponsável); estimular o associativismo;
prever programas formativos nas TIC para todas as idades; estratégias de formação; oferecer
aos habitantes a possibilidade de ocuparem um lugar na sociedade e dar-lhes os conselhos
necessários para a sua orientação profissional; avaliar o impacto das ofertas culturais,
recreativas e informativas.
Atualmente existem 51 municípios em Portugal Continental aderentes à Associação Internacional
das Cidades Educadoras (AICE). Nos Açores nenhum município aderiu à AICE.
Considerando que os objetivos que orientam a atividade da Associação Internacional das
Cidades Educadoras (AICE) são partilhados pelo Município de Lagoa no que se refere à
implementação de políticas educativas, nomeadamente:
a) Proclamar e reclamar a importância da educação na cidade;
b) Pôr em relevo as vertentes educativas dos projetos políticos das cidades associadas;
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c) Promover, inspirar, fomentar, zelar pelo cumprimento dos princípios reconhecidos na Carta
das Cidades Educadoras (Declaração de Barcelona), nas cidades membros, assim como
assessorar e informar os membros sobre o fomento e implantação dos mesmos;
d) Representar os Associados na realização dos objetivos da AICE relacionando-se e
colaborando com organizações internacionais, estados, entidades territoriais de todo o tipo, de
maneira a que a AICE seja um interlocutor válido e significativo nos processos de influência,
negociação, decisão e redação;
e) Estabelecer relação e colaboração com outras associações, federações, agrupamentos, redes
territoriais e grupos, em especial, de cidades com problemáticas afins;
f) Cooperar em todos os âmbitos territoriais, tendo como marco, os fins da AICE;
g) Impulsionar adesão à Associação de cidades de todo o mundo;
h) Impulsionar o aprofundamento do conceito de Cidade Educadora e suas aplicações concretas
nas políticas das cidades através de intercâmbio, de encontros, de projetos comuns, de
congressos e de todas as atividades e iniciativas que reforcem os laços entre as cidades
associadas, no âmbito das delegações, redes territoriais, redes temáticas, e outros
agrupamentos.
Considerando que, a AICE desenvolve, desde o início da sua existência, o Banco Internacional
de Documentos das Cidades Educadoras (BIDCE), uma base de dados que integra experiências
educativas/educadoras dos vários municípios do mundo aderentes a este movimento de cidades.
Esta base de dados, contém informação sobre os Programas de atuação geral de âmbito local
(linhas de politica educadora) e projeto/experiências educadoras (realizações práticas)
promovidos pelos diversos agentes da cidade, sendo uma importante ferramenta de trabalho e
de troca de experiências no que se refere, a políticas educativas.
Considerando que, o Município de Lagoa reúne as condições necessárias para tornar-se membro
da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) e consequentemente à Rede
Territorial das Cidades Educadoras. A linha de ação do Município e, consequentemente, as
atividades que têm sido desenvolvidas demonstram uma atuação a nível da educação formal e
não formal, onde é relevante a componente educativa nas dimensões sociais e culturais para
públicos diferenciados; educação ao longo da vida.
Considerando as vantagens/benefícios para o Município: nomeadamente a certificação de um
trabalho já desenvolvido pelo setor educativo desta autarquia, para além de que permite ter
acesso a organismos internacionais, beber de novas experiências; trabalhar ativamente em rede
dando a conhecer a identidade específica de cada local; divulgação no Banco Internacional de
documentos de atividades e eventos. Participação em congressos e eventos, nacionais e
internacionais; possibilidade de acolher congressos nacionais.
Proponho a adesão do Município de Lagoa à Associação Internacional das Cidades Educadoras
(AICE), mediante o pagamento de uma quota anual de 220€.”
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A Câmara tomou conhecimento de deliberou por unanimidade:
1.º Proceder à adesão do Município de Lagoa à rede internacional das cidades
educadoras, mediante o pagamento de uma quota anual de 220,00€;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade.

DEPOIS DA ORDEM DO DIA:

REUNIÃO CAMARÁRIA – ALTERAÇÃO DE DATA:

A Senhora Vice-Presidente propôs alterar a data da próxima reunião camarária, agendada
para o dia 13 de junho, passando a mesma a realizar-se no dia 6 de junho, pelas 9:00 horas.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Concordar com a alteração da data da próxima reunião Camarária, agendada para o
dia 13 de junho, passando a mesma a realizar-se no dia 6 de junho, pelas 9:00 horas;
2.º Dar a necessária publicidade à presente deliberação por afixação de editais em
lugares de estilo.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Atendendo que foi a última reunião do mês, seguiu-se um período de intervenção aberto
ao público que por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi o mesmo dado por
encerrado.

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 pela Senhora Vice-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.

_______________________________________
CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO DECQ MOTA

