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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 13/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 6 DE JUNHO 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

VEREADOR – MARCO PAULO DA SILVA TEIXEIRA

FALTARAM OS SEGUINTES MEMBROS:
VEREADORA – ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

VEREADORA – GRAÇA DE LURDES RESENDES COSTA ARAÚJO
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CÂMARA MUNICIPAL

DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 13/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 6 DE JUNHO DE 2014

Aos seis dias do mês de junho 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 Exmo. Senhor Presidente João António Ferreira Ponte, estando presentes
os Exmos. Senhores Vereadores: Cristina de Fátima Silva Calisto Decq Mota, Fernando Jorge
Ventura Moniz, José Duarte Barbosa Cabecinha e Marco Paulo da Silva Teixeira.
Não compareceram à reunião as Senhoras 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, 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 30 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:

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara da justificação das faltas das Senhoras
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:

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a informação, sobre a atividade
desenvolvida que abaixo se transcreve:
JOÃO PONTE VISITOU FEIRA DE EMPREENDEDORISMO
João Ponte, acompanhado de alguns elementos do seu executivo, do Presidente da Junta de
Freguesia de Nossa senhora do Rosário e do Presidente do Conselho Executivo da Escola Pe.
João José Tavares do Amaral visitou a Feira de Empreendedorismo, promovida pela Escola Pe.
João José Tavares do Amaral que se realizou na Praça de Nossa Senhora do Rosário, na cidade
da Lagoa.
Na ocasião o autarca felicitou o Presidente do Conselho Executivo pela promoção o evento que,
para além de animar durante uma manhã a praça do Rosário, tem também objetivos pedagógicos
importantes para os alunos.
CENTRO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA SOLIDÁRIO DO CABOUCO É EXEMPLO DE
SUCESSO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, acompanhado pelo seu executivo, visitou o Centro
de Produção Agrícola Solidário do Cabouco, da Casa do Povo do Cabouco e revelou que vai
continuar a apoiar financeiramente este projeto com vista a garantir a sua continuidade e
dinamização.
Aquando da visita constatou o sucesso do projeto e o entusiasmo das pessoas que nele
trabalham, pois projetos como este, de intervenção social, são importantes, visto que podem
contribuir para a autonomização das pessoas.
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2.ª EDIÇÃO DIGITAL DO BOLETIM MUNICIPAL DA LAGOA JÁ DISPONÍVEL
A Câmara Municipal de Lagoa lançou a edição digital do seu segundo boletim municipal de 2014,
onde constam os eventos relativos aos últimos meses.
A edição deste instrumento de informação e divulgação das atividades desenvolvidas pelo
município passou a ter uma frequência trianual e em formato digital.
O boletim encontra-se disponível no portal da autarquia e a segunda edição dá especial destaque
para o segundo aniversário da elevação da vila da Lagoa a cidade, celebrado a 11 de abril.
PISCINAS MUNICIPAIS DE LAGOA COM NOVO PREÇÁRIO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2014
O complexo municipal de piscinas da Lagoa abre oficialmente no dia 14 de junho, para a época
balnear 2014.
Na presente época balnear, o Complexo Municipal de Piscinas irá manter os seus preços de
entrada após as 16h30 e criará um novo passe válido para toda a época balnear, para as
crianças dos 2 aos 11 anos, pelo preço de 30€.
Nos restantes preços registou-se uma atualização dos preços, cujo bilhete dia para adultos
passará a ter um custo de 2,20€, podendo ser adquiridos variados passes, nomeadamente o de
10 entradas, com um custo de 12€ ou o passe de 30 entradas com um custo de 30€, havendo
ainda o passe individual para toda a época balnear com um custo de 44€.
Esta estrutura balnear continuará a praticar preços mais acessíveis para portadores de deficiência
e pessoas com mais de 65 anos, estando isentas de pagamento de entrada as crianças até aos 2
anos de idade. Os possuidores do cartão Jovem e Interjovem também serão abrangidos por
tarifas mais reduzidas para ingressar no complexo municipal de piscinas.
As tarifas aplicadas pretendem beneficiar as pessoas que frequentem assiduamente as piscinas
municipais, de modo a usufruírem, o maior número possível de vezes deste espaço de lazer e
convívio.
O Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa foi alvo de melhorias, nomeadamente na zona das
piscinas para bebés, sendo igualmente beneficiado com mais uma zona que contempla um novo
solário junto à conhecida Furna, tendo ainda sido melhoradas as condições de circulação, para os
banhistas com mobilidade reduzida.

MERCEARIA CENTRAL – CASA TRADICIONAL de ÁGUA DE PAU COM HORÁRIO DE
VERÃO
O núcleo museológico Mercearia Central – Casa Tradicional, referência cultural e turística da Vila
de Água de Pau e do próprio concelho de Lagoa, à semelhança do ano passado, irá estar aberto
durante os meses de verão.
Assim sendo, e tendo em conta o facto do aumento do fluxo turístico no verão, este núcleo
museológico terá um novo horário a partir do mês de junho, abrindo as suas portas, de terça a
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sexta-feira, das 9h30 às 12h30 da parte de manhã e entre as 14h00 e as 17h30, da parte da
tarde e ao sábado das 14h00 às 17h30.

COMPLEXO DE PISCINAS DE LAGOA ACOLHE SIMULACRO DE SALVAMENTO
No âmbito do Curso de nadadores salvadores a decorrer no Complexo Municipal de Piscinas, da
Lagoa, desde o dia 6 de maio, realizou-se na manhã do dia 31 de maio, uma demonstração de
meios de salvamento.
Esta iniciativa promovida pela Autoridade Marítima, Associação de Nadadores Salvadores dos
Açores e Câmara Municipal de Lagoa, consistiu numa demonstração com embarcações e
manobras de salvamento, utilizando como cenário o Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa.
Este simulacro foi uma iniciativa aberta ao público e contou com a participação da comunidade
lagoense que ao fim de semana tem utilizado aquele que é um dos melhores complexos de
piscinas do país (galardoado com prémios de excelência nacionais e internacionais).
VI FEIRA PEDAGÓGICA ENCANTOU MIÚDOS E GRAÚDOS
Nos passados dias 30 e 31 de maio, o Convento dos Franciscanos acolheu a 6.ª edição da Feira
Pedagógica enchendo-se de cor e alegria.
Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Lagoa, através do Centro de Atividades de
Tempos Livres de Lagoa (CATL Lagoa), foi subordinada ao tema “Alice no País das Maravilhas” e
proporcionou momentos de diversão e descontração a miúdos e graúdos.
A manhã e tarde do dia 30 foram dedicadas às escolas e ATL’s do concelho, onde cerca de 520
crianças participaram em várias atividades lúdico pedagógicas relacionadas com o tema. Na noite
de 30 de maio cerca de 600 pessoas presenciaram à inauguração oficial da feira com a abertura
das barraquinhas e à exposição de chapéus, trabalhos realizados por instituições educativas. Os
mais novos deliciaram-se com o banquete de artes plásticas dando asas à imaginação, fizeram
pinturas faciais, modelagem de balões e construíram um castelo em cartas.
No sábado foi proporcionado a mais de 800 pessoas e crianças um insuflável, karts, pinturas
faciais e um jogo de críquete. De realçar a presença das contadoras de estórias do projeto
“Estórias requinhas” que aliciaram as crianças com estórias de aventuras e peripécias debaixo de
cogumelos gigantes.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ASSINA ACORDO PARA APLICAÇÃO DAS 35 HORAS
A Câmara Municipal de Lagoa acaba de assinar o Acordo Coletivo de Entidade Empregadora
Pública com Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) com vista à
aplicação das 35 horas semanais aos trabalhadores sindicalizados naquele sindicato.
O acordo teve como principal objetivo retomar o horário de trabalho das 35 horas semanais e já
foi remetido à Vice-presidência do Governo Regional para homologação.
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O acordo assinado visa essencialmente regular aspetos relativos à duração e organização do
tempo de trabalho, de modo a salvaguardar as 35 horas semanais para todos os trabalhadores
da autarquia. O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, e pelos
Dirigentes representantes do
Ao assinar este acordo, está consciente do elevado profissionalismo e do sentido de interesse
público na atribuição dos horários de funcionamento da Câmara Municipal de Lagoa, sendo que a
aplicação das 35 horas semanais, para além da reposição da justiça com os trabalhadores é
igualmente uma boa medida para o controlo de custos do município.
É intenção do município aplicar numa segunda fase aos restantes trabalhadores do município o
regime das 35 horas.
LAGOA PROMOVE LIMPEZA DE ORLA COSTEIRA E SUBAQUÁTICA
A Câmara Municipal de Lagoa irá realizar uma iniciativa de sensibilização ambiental no dia 7 de
junho, que consiste numa ação de limpeza da orla costeira e subaquática do concelho de Lagoa.
À semelhança do que vem sucedendo nos últimos anos, os lagoenses vão voltar a juntar-se em
prol da defesa e preservação do ambiente, numa ação parceira desenvolvida pelo CEFAL,
CALAG e Clube Náutico, contando com o apoio da Câmara Municipal e de diversas colaborações
e parcerias.
O Porto dos Carneiros e as Piscinas Municipais de Lagoa irão acolher ainda a exposição
fotográfica “Lagoa debaixo e fora de água” de Nelson Raposo, constituída por vinte fotos.
É de referir que o trabalho em parceria tem-se revelado fundamental para o sucesso desta
iniciativa ano após ano, sendo que só no ano transato recolheram-se cerca de duas toneladas de
resíduos em apenas uma manhã.
A Câmara tomou conhecimento.
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TAXAS, LICENÇAS, ÁGUAS E SANEAMENTO:

PONTO N.º 2 – PROPOSTA – ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS:

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta referente à alteração ao
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças do Município de Lagoa - Açores, cujo teor abaixo se
transcreve:
“Considerando que as taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação
concreta de um serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado
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das autarquias locais e/ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos
particulares;
Considerando também que o valor das taxas das autarquias locais é fixado de acordo com os
princípios da justa repartição dos encargos públicos, da proporcionalidade e da equivalência
jurídica, não devendo ultrapassar o custo da atividade pública local ou o benefício auferido pelo
particular;
Considerando que deve existir uma relação de correspondência tendencial entre o custo dos
serviços prestados aos cidadãos e às empresas e as receitas cobradas pela sua prestação;
Proponho que seja atualizado a taxa prevista nos pontos n.ºs 4 e 5 do artigo 10.º da Tabela de
Taxas e Licenças em vigor passando a constar os seguintes valores:
4. Painéis publicitários (OUTDOOR EXTERIOR) colocados em espaço
público - Por metro quadrado/ano

141,84 €

5. Painéis publicitários (OUTDOOR EXTERIOR) colocados em espaço
privado - Por metro quadrado/ano

69,32 €

“
Sobre a proposta apresentada o Senhor Presidente esclareceu que os valores atuais
constantes da Tabela de Taxas e Licenças, quando calculados perfazem valores muito elevados.
Na altura, a orientação foi no sentido de estabelecer uma taxa elevada, para que de certa forma,
fosse desincentivador de afixação de publicidade (outdoors) no concelho de Lagoa.
Face às recentes reclamações por parte dos interessados, entendeu-se reduzir em 20% o
valor dessas taxas, bem como, fixar apenas a variável m2/ano, em vez das anteriores duas
variáveis, ressalvando que mesmo assim, os valores a pagar continuam a ser elevados.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Concordar com a proposta apresentada;
2.º Submeter a referida proposta de alteração do Regulamento Municipal de Taxas e
Licenças do Município de Lagoa – Açores, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da citada Lei.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO:

PONTO N.º 3 – RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS DE 2013;

Pela Sociedade Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda. foram presentes os pareceres sobre os documentos de
prestação de contas consolidados, nos termos do n.º 1 do artigo 75.º da Lei das Finanças Locais
e da Portaria n.º 474/2010, de 1 de julho.
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Apreciar os pareceres apresentados sobre os documentos de prestação de contas
consolidados;
2.º Dar conhecimento dos referidos pareceres à Assembleia Municipal.

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 4 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 05 de junho do ano em curso, cujo saldo
em Operações Orçamentais era € 758.173,25 (setecentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e
três euros e vinte e cinco cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.

UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

PONTO N.º 5 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA O EDIFICIO
POLIVALENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ:

O Senhor Presidente apresentou a proposta de atribuição de financiamento para o edifício
polivalente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Cruz se encontra a intervir no edifício, onde
em tempos funcionou a Unidade de Saúde de Lagoa com obras de adaptação para que este
passe a edifício polivalente que servirá de sede aos grupos e associações da freguesia;
E considerando que, as associações desportivas e culturais são forças vivas, que desempenham
um papel importante na nossa comunidade, no âmbito da dinamização e do desenvolvimento
social e cultural da comunidade lagoense;
Proponho à Câmara Municipal de Lagoa atribuir um apoio monetário no valor de 20.000,00€
(vinte mil euros) à Junta de Freguesia de Santa Cruz para o cofinanciamento das obras de
remodelação do edifício em causa”.
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 de Santa Cruz, no montante acima
referido;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à referida entidade.
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PONTO N.º 6 – PROPOSTA – FESTIVAL DO PORTO DOS CARNEIROS 2014:

Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta referente ao festival do Porto dos
Carneiros para o corrente ano, que abaixo se transcreve:
“À semelhança do ano transato, nos dias 12 e 13 de julho de 2014, vai ter lugar a Festa em honra
de S. Pedro Gonçalves Telmo no Porto dos Carneiros. Assim sendo, e tendo em conta as
dificuldades dos pescadores em manter esta tradição retomada em 2007, a Câmara Municipal de
Lagoa, a pedido destes, irá colaborar com os mesmos na organização deste evento.
Aquele porto irá, deste modo, acolher um programa de animação cultural, desportivo e recreativo,
denominado Festival do Porto dos Carneiros.
Trata-se de uma evento que surge com o intuito de manter uma tradição: a festa em honra de S.
Pedro Gonçalves Telmo, numa homenagem aos pescadores e ao seu trabalho árduo e dedicado,
bem como promover turisticamente a Lagoa e dinamizar aquele espaço, contribuindo para o
convívio da sua população.
Neste âmbito e considerando o forte esforço da autarquia ao nível da contenção de despesas e
que as verbas disponíveis para apoiar esta iniciativa por parte da Câmara Municipal orçam os
6.000,00 €, vamos proceder a uma candidatura para o financiamento do referido Festival através
dos apoios disponibilizados em programas criados para o efeito pelo Governo Regional dos
Açores.
A Câmara Municipal de Lagoa solicitou, deste modo e uma vez mais, a colaboração do Centro
Social e Cultural da Atalhada para proceder à candidatura deste festival ao Regime de
Financiamento Público de Iniciativas com Interesse para a Promoção do Destino Turístico Açores
(Decreto Legislativo Regional nº 18/2005/A de 20 de julho), uma vez que as Autarquias não se
podem candidatar a estes projetos.
Caso a candidatura do Centro Social e Cultural da Atalhada seja aprovada esta Instituição terá de
posteriormente enviar comprovativos das despesas efetuadas com a organização do evento.
Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal assegure a transferência para o Centro Social e
Cultural da Atalhada do montante de 6.000,00 € (seis mil euros), de modo a assegurar o
pagamento total das despesas inerentes a este Festival.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente e acima transcrita;
2.º Transferir para o Centro Social e Cultural da Atalhada, o montante de 6.000,00 € (seis
mil euros), para apoiar o Festival do Porto dos Carneiros 2014;
3.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e ao Centro Social e
Cultural da Atalhada.
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PONTO N.º 7 – PEDIDO DE APOIO:

Pela Junta de Freguesia de Água de Pau, foi presente o oficio n.º 52/2014 datado de 2 de
junho do corrente ano, cujo teor abaixo se transcreve:
“A Junta de Freguesia de Água de Pau, vem por este meio solicitar apoio financeiro para as
obras de infraestruturas que ocorreram aquando da decoração de natal de 2013.
Este pedido surge na sequência de se ter constatado aquando da realização das obras de
infraestruturas de que se teria que transportar todos os materiais por via manual, devido a
dificuldade do acesso que impossibilitava a utilização de qualquer outro meio de transporte. Este
fator provocou um aumento dos custos que estavam afetos a esta obra, e que não estavam
previstos.
Uma vez que esta Junta de Freguesia não tem condições financeiras que lhe permitam
suportar esta despesa, solicita-se um apoio financeiro no valor de 1540 euros conforme o
documento em anexo.”
Sobre o assunto o senhor Vereador José Duarte Cabecinha informou que irá aprovar a
atribuição do apoio solicitado, ressalvando no entanto que, aquando da aprovação do orçamento
para o corrente ano, foi aprovado um reforço de 5% na atribuição dos apoios às Juntas de
Freguesia do concelho. Assim, julga que, se já foi feito um reforço dos valores protocolados,
deverá a autarquia em causa, de futuro, gerir da melhor forma possível os apoios atribuídos.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Atribuir o referido apoio financeiro no valor de 1.540,00€;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à Junta de
Freguesia de Água de Pau.
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

