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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 3/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 FEVEREIRO DE 2014

(Contém 15 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

VEREADORA – ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

VEREADOR – MARCO PAULO DA SILVA TEIXEIRA

VEREADORA – GRAÇA DE LURDES RESENDES COSTA ARAÚJO

FALTOU O SEGUINTE MEMBRO:

PRESIDENTE – JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE
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CÂMARA MUNICIPAL

DE

LAGOA – AÇORES

ATA N.º 3/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2014

Aos sete dias do mês de fevereiro 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, Elisabete do Carmo Pacheco Tavares, Marco Paulo da Silva
Teixeira e Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo.
Não compareceu à reunião o Senhor Presidente da Câmara Municipal - João António
Ferreira Ponte.

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 24 de janeiro 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 FALTA:

A Senhora Vice-Presidente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, deu
conhecimento à Câmara da justificação da falta do Senhor Presidente da Câmara – João António
Ferreira Ponte, 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.
ANTES DA ORDEM DO DIA:

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL:

O Senhor Vereador José Duarte Cabecinha referiu que na informação do Presidente da
Câmara sobre a atividade exercida é referido que a Autarquia mostrou-se disponível para
colaborar na aquisição de senhas de refeição a alunos dos estabelecimentos de ensino do
concelho, através do Fundo de Emergência Social. Assim, questionou se será uma medida
temporária ou não, ressalvando que concorda plenamente com a mesma.
A Senhora Vice-Presidente esclareceu que se trata de uma nota de imprensa na
sequência da reunião do Conselho Local de Educação. O Presidente da Câmara questionou os
responsáveis pelas escolas do concelho, se os mesmos tinham perceção da existência de alunos
que não se alimentassem convenientemente, tendo sido comunicado que, até à data, a situação
tem sido articulada com a Segurança Social.
A Autarquia teve conhecimento que na Escola de Água de Pau, o Lions Clube da Lagoa,
paga refeições a sessenta crianças. Na sequência dessa informação o Presidente da Câmara
informou que a Autarquia dispõe do Fundo de Emergência Social que poderá ser acionado, caso
as escolas verifiquem a existência de algum aluno que não recorra à cantina por falta de meios
financeiros. A verdade é que o referido fundo foi criado há cerca de um ano e, até à data, não
houve qualquer pedido de ajuda nesse sentido.
A Câmara tomou conhecimento.

COBERTURAS DAS ESCOLAS:

O Senhor Vereador José Duarte Cabecinha referiu que tem sido noticiado na comunicação
social a situação de várias coberturas de edifícios escolares, com material que contem amianto, à
semelhança do que sucede com a cobertura da Escola Padre João José do Amaral.
A Senhora Vice-Presidente esclareceu que, em dezembro do ano findo, o atual executivo
teve uma audiência com o Presidente do Governo Regional dos Açores, onde foi entregue um
memorando alertando para uma série de situações de entre as quais constava a beneficiação
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urgente do referido estabelecimento de ensino. A obra em causa faz parte da carta de obras
públicas do Governo Regional, pelo que, à partida admite-se que seja para avançar.
A Câmara tomou conhecimento.
REPRESENTAÇÕES:

A Senhora Vereadora Elisabete Tavares informou que esteve presente no passado dia 27
de janeiro na apresentação do Copa Foot, que terá lugar em São Miguel no próximo mês de
junho. Aquando da realização do evento, ficarão alojados na Pousada de Juventude da Lagoa,
durante uma semana, um total de 64 jovens.
A Câmara tomou conhecimento.
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:
SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAL DE ÁGUA DE PAU
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa visitou a Secção de Obras Municipal da freguesia
de Água de Pau, acompanhado pela Vice-presidente do município e pelo presidente da Junta de
Freguesia local.
Esta Secção de Obras, instaurada no início do mês, conta com uma equipa de 20 trabalhadores
operacionais, da freguesia e teve como principal objetivo rentabilizar os meios humanos
existentes, bem como os meios de transporte disponíveis, reduzindo assim os custos
operacionais e melhorando a resolução de intervenções necessárias que vão surgindo no dia a
dia.
AUTARQUIA LAGOENSE DISPONIBILIZOU O FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL PARA
APOIO ÀS REFEIÇÕES ESCOLARES
A Câmara Municipal de Lagoa reuniu o Conselho Local de Educação no edifício dos Paços do
Concelho, na presença do Presidente da autarquia.
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No decorrer deste Conselho, estiveram presentes os presidentes do Conselho Executivo dos
estabelecimentos de ensino lagoenses, que apresentaram o balanço geral do 1.º período.
O presidente da Câmara mostrou-se disponível para colaborar com a aquisição de senhas de
refeições, através do Fundo de Emergência Social, em articulação com a Segurança Social e
com as escolas, que deverão sinalizar os casos dos alunos mais carenciados a este nível, para
que possam usufruir deste tipo de apoio.Informou ainda que a Câmara Municipal já iniciou as
obras de beneficiação nas escolas do 1.º ciclo, dotando-as de mais espaços cobertos, para
garantir o bem-estar dos alunos lagoenses, sendo a Escola Dr. José Pereira Botelho a primeira a
ser intervencionada, cujos trabalhos já estão em fase de conclusão, seguindo-se a Escola D.
Manuel Medeiros Guerreiro, a Escola Dr. Octávio Gomes Filipe e a Escola Tavares Canário.

JOÃO PONTE VISITOU VALÊNCIAS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA LAGOA
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa visitou duas valências da Santa Casa da
Misericórdia de Santo António da Lagoa, designadamente o Lar de Jovens e a Quinta implantada
nos terrenos da Aldeia Social da Santa Casa.
Durante a visita ao Lar de Jovens, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, o presidente da
Câmara tomou conhecimento das obras de beneficiação que foram efetuadas, durante o último
ano, que compreenderam pinturas, reciclagem e reaproveitamento de mobiliário e de materiais,
cujo objetivo foi personalizar o espaço envolvente e proporcionar mais conforto aos seus
residentes, 11 rapazes com idades compreendidas entre os 3 e os 20 anos.
Outra das visitas foi à Quinta, implantada nos terrenos da Aldeia Social da Santa Casa, na
freguesia de Santa Cruz e que, dada à sua dimensão, a Santa Casa recorrereu à
hortofloricultura, como forma de rentabilizar o espaço, uma medida bastante produtiva, na
medida em que abastece as valências da Santa Casa com produtos frescos e de qualidade.
João Ponte enalteceu e reconheceu o trabalho empreendedor que tem sido desenvolvido pela
Santa Casa nas suas valências e que tem contado com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.
INSTITUIÇÕES DA LAGOA ASSINARAM PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
As três instituições recreativas e culturais, bem como as sete instituições sociais do concelho,
assinaram os protocolos de cooperação com a Câmara Municipal, numa cerimónia que teve lugar
no edifício da Casa da Cultura Carlos César.
As instituições da Lagoa prestam um serviço meritório e insubstituível a favor dos lagoenses e a
renovação destes protocolos repreentam o compromisso da autarquia para com estas
instituições que são responsáveis por variadas atividades de ocupação útil dos tempos livres das
crianças e jovens do concelho, de apoio social aos mais carenciados, de prestação de cuidados
aos mais idosos, de educação, de cultura e também de formação cívica.
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Envolvendo um montante global de cerca de 107.700 euros, a autarquia lagoense assinou
protocolo com o Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, Associação Centro
Cultural da Caloura, Associação Cultural e Recreativa dos Funcionários da Câmara Municipal de
Lagoa, Casa do Povo de Água de Pau – CDIJ Trevo, Centro Social e Cultural da Atalhada,
Centro Social e Cultural do Cabouco, Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã, Centro Social
Nossa Senhora do Rosário, Centro Sócio - Cultural de S. Pedro e Santa Casa da Misericórdia de
Santo António.
CÂMARA DA LAGOA MANTÉM APOIO DE 20 MIL EUROS PARA AS FESTAS DE SANTO
ANTÓNIO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa reuniu com a Presidente da Junta de Freguesia de
Santa Cruz, no edifício dos Paços do Concelho.
Na reunião, solicitada pela Presidente da Junta, foi apresentado o programa previsto para as
Festas de Santo António 2014, que se realizarão no mês de junho e que, segundo João Ponte é
um evento de interesse municipal que merece ser apoiado pela Câmara Municipal de Lagoa,
comprometendo-se a manter o apoio financeiro no montante de 20.000,00 euros, à semelhança
do ano anterior.
JOÃO

PONTE

REITEROU

DISPONIBILIDADE

DA

AUTARQUIA

PARA

APOIAR

O

DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa reuniu com a Junta de Freguesia do Cabouco,
acompanhado do seu executivo camarário, a convite do seu presidente.
Durante a reunião, o presidente da câmara manifestou que é pretensão da autarquia continuar a
apostar no desenvolvimento das freguesias do concelho, sabendo “a priori” que 2014 será “um
ano atípico em termos de investimento”, uma vez que agora terminou o quadro comunitário de
apoio, existindo ainda alguma indecisão relativamente ao novo quadro, no que respeita à
natureza dos investimentos que serão comparticipados.
Além disso, tomou conhecimento da carta de intenções do executivo da Junta para a freguesia
do Cabouco, para os próximos 4 anos, onde são expostas algumas intervenções necessárias
onde se destacam as acessibilidades e também do plano de atividades para o presente ano.
Após a reunião o presidente da Câmara teve a oportunidade de visitar vários locais da freguesia
e verificar “in loco” algumas das intervenções necessárias.
POUSADA DA JUVENTUDE DE LAGOA ACOLHEU PALESTRA "NOITES SUBMERSAS À
CONVERSA COM...”
No dia 29 de janeiro, a Pousada da Juventude da Lagoa acolheu a sessão, intitulada "Noites
Submersas à conversa com...", que teve como convidado o fotógrafo amador Pedro Ribeiro.
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Este evento, organizado em parceria com a Empresa de Animação Turística e Centro de
Mergulho Best Spot Azores Nature, foi um momento de convívio e de troca de experiências dos
amantes do mergulho e do mar, onde se abordaram temáticas relacionadas com os oceanos.
O convidado especial desta sessão, que já realizou várias viagens de mergulho, tendo sido uma
das últimas ao Mar Vermelho, relatou da sua experiência na primeira pessoa e partilhou algumas
das suas melhores fotografias.
AUTARQUIA LAGOENSE RECEBEU GRUPO PARLAMENTAR DO PS
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa recebeu, no edifício dos Paços do Concelho os
Deputados Regionais do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleitos por São Miguel.
José São Bento, porta-voz do Grupo Parlamentar, agradeceu o facto de serem recebidos na
Câmara Municipal, explicando tratar-se de uma visita de cortesia, para apresentação de
cumprimentos ao novo executivo camarário e a toda a sua equipa. Na ocasião o Deputado
socialista manifestou o apreço, amizade e reconhecimento ao autarca lagoense, enaltecendo o
trabalho que este tem desenvolvido no concelho de Lagoa, num tempo de crise que muito tem
afetado diretamente o Poder Local, por via da aplicação da Lei das Finanças Locais.
João Ponte agradeceu a visita e disponibilidade para apresentação de cumprimentos e relembrou
ao Grupo Parlamentar os compromissos eleitorais previstos para o concelho de Lagoa.

JOÃO PONTE RECEBEU NOVA COMANDANTE DA PSP DE PONTA DELGADA
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa recebeu, juntamente com a Vice-presidente da
autarquia, a nova comandante da divisão da PSP de Ponta Delgada, a Subintendente Sandra
Diogo, no edifício dos paços do concelho.
Tratou-se de uma audiência para apresentação de cumprimentos por parte da nova comandante.
Na ocasião, foi entregue à nova comandante um memorando onde são referidos assuntos
relacionados com a segurança no concelho da Lagoa, que tem registado um decréscimo, desde
2009, graças à ação da PSP da Lagoa.

NOITE DE CANTAR ÀS ESTRELAS ANIMOU PRAÇA DA REPUBLICA PORTUGUESA
A Praça da República Portuguesa, na freguesia de Santa Cruz, foi o palco da tradicional “Noite
de Cantar às Estrelas”, que teve lugar no dia 1 de fevereiro.
Apesar das condições climatéricas não terem sido as mais favoráveis, foram muitos os que se
deslocaram a este espaço, para assistir a mais uma iniciativa cultural, promovida pela Câmara
Municipal de Lagoa.
Este evento contou com a participação de vários grupos que desfilaram ao som da Filarmónica
Estrela D´Alva e da Lira do Rosário, desde o Convento dos Franciscanos até à Praça da
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República Portuguesa, onde atuaram, entoando canções típicas das estrelas, que encheram de
cor e de alegria a Praça de Santa Cruz, em jeito de folia e como manda a tradição.
No total foram 15 os grupos que subiram ao coreto da Praça da República Portuguesa e que se
fizeram ouvir, encerrando assim as festividades natalícias, no concelho da Lagoa.
POSTO DE ATENDIMENTO DE SANTA CRUZ AMPLIA SERVIÇOS COM SALA DE JOGOS
O posto de atendimento de Santa Cruz ganhou um novo espaço lúdico-pedagógico para os seus
utilizadores.
Este edifício camarário que já funcionava como posto de atendimento de serviços municipais,
contempla ainda um Pólo de Informática com 10 computadores para utilização do público, com
Internet gratuita, passará também a dispor de uma variedade de jogos selecionados, com o
intuito de promover a ocupação dos tempos livres dos seus utentes de uma forma mais sadia.
O novo espaço tem a capacidade para 16 utilizadores e oferece 20 jogos, essencialmente de
tabuleiro, que visam desenvolver diversas capacidades cognitivas, como o raciocínio e a
concentração, bem como, potenciar as competências sociais. Os jogos selecionados visam,
portanto, ir ao encontro destas competências, tendo sido selecionados sobretudo jogos de
estratégia, de diversão e de grupo.
JOÃO PONTE RECEBEU DEPUTADOS DO PSD
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, acompanhado do seu executivo, recebeu, no
edifício dos Paços do Concelho os Deputados Regionais do Grupo Parlamentar do Partido Social
Democrata, Cláudio Lopes e Bruno Belo.
Cláudio Lopes, agradeceu o facto de serem recebidos na Câmara Municipal, explicando tratar-se
de uma visita para apresentação de cumprimentos ao novo executivo camarário, bem como uma
oportunidade para exporem algumas preocupações relacionadas com os novos desafios do
Poder Local.
Assim, as principais preocupações manifestadas por estes deputados regionais prenderam-se
com a aplicação da nova Lei da Finanças Locais, o encerramento das Empresas Municipais, a
delegação de competências para as Juntas de Freguesia, a aplicação das 35 horas semanais e a
remuneração complementar, tentando perceber qual a posição do município lagoense
relativamente a todos estes assuntos.
João Ponte salientou a posição do município relativamente às preocupações apresentadas e
agradeceu a visita e disponibilidade dos dois deputados regionais, aludindo o trabalho que têm
desenvolvido, dando a sua voz no Parlamento Regional em defesa dos interesses dos açorianos.
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WORKSHOP DE ESCRITA CRIATIVA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA
No dia 8 de Fevereiro, a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira irá acolher um Workshop de
Escrita Criativa,Orientado por Patrícia Carreiro.
O Workshop será gratuito e destinado a maiores de 16 anos que pretendem explorar o processo
criativo da escrita e adquirir ferramentas no domínio da expressão escrita.
Esta é mais uma iniciativa de cariz cultural, recreativo e pedagógico levada a cabo pela Biblioteca
Municipal Tomaz Borba Vieira que se assume já como um espaço polivalente que muito tem
contribuído para a educação e sensibilização das artes no município de Lagoa.
FREGUESIA DA RIBEIRA CHÃ PROMOVE I FESTIVAL DA MALASSADA
A Junta de Freguesia da Ribeira Chã irá realizar nos dias 15 e 16 de fevereiro o I Festival da
Malassada, que terá lugar no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores.
Este festival enquadra-se nas comemorações da época carnavalesca, promovendo a malassada,
que é um doce tradicional do Carnaval açoriano, sendo também uma forma de promover um
produto confecionado, com base numa receita típica da Ribeira Chã.
O programa festivo conta com a animação de vários grupos locais e assume-se como uma
iniciativa de caráter cultural e de promoção da gastronomia local, que será realizada pela
primeira vez na freguesia da Ribeira Chã com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.
A Câmara tomou conhecimento.

UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EXPEDIENTE GERAL, CONTRATAÇÃO PÚBLICA E
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS:

PONTO N.º 2 – PROPOSTA – DESIGNAÇÃO DE MEMBRO NA DIREÇÃO DA ASDEPR –
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO RURAL:

Pela Senhora Vice-Presidente foi presente a seguinte proposta, cujo teor abaixo se
transcreve:
“A Câmara Municipal de Lagoa deliberou, na sua reunião de 28/10/2013, designar o Vereador
Fernando Jorge Ventura Moniz para fazer parte da Assembleia Geral da ASDEPR, sendo
necessário designar um membro do Órgão Executivo para fazer parte da Direção daquela
entidade.
Assim, propõe-se à Câmara Municipal a designação da Vice-Presidente, Cristina de Fátima Silva
Calisto Decq Mota para integrar a direção da Associação para o Desenvolvimento e Promoção
Rural – ASDEPR.”
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, designar a Vice-Presidente,
Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota para integrar a direção da Associação para o
Desenvolvimento e Promoção Rural – ASDEPR.
PONTO N.º 3 – PROPOSTA – DESIGNAÇÃO DE MEMBRO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
DO NONAGON:

Pela Senhora Vice-Presidente foi presente a seguinte proposta, cujo teor abaixo se
transcreve:
“Considerando a importância da ação desenvolvida pela associação sem fins lucrativos e de
natureza científica, tecnológica e de formação, NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de
São Miguel na consolidação do sistema científico e tecnológico dos Açores em áreas prioritárias
para o desenvolvimento sustentável dos Açores, potenciando a sua integração no Espaço
Europeu de Investigação;
Considerando que a Câmara Municipal de Lagoa é associada do Nonagon;
Proponho à Câmara Municipal que a Vice-Presidente, Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq
Mota represente o Município na Assembleia Geral do Nonagon.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, designar a Vice-Presidente,
Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota para representar o Município na Assembleia Geral
do Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.
PONTO N.º 4 – PROPOSTA – REPRESENTANTE NA ASSEMBLEIA-GERAL DA EIRSU:

A Senhora Vice-Presidente da Câmara informou que se torna necessário alterar o
representante do Município na As
sembleia-Geral da EIRSU – Empresa Intermunicipal de Resíduos Sólidos e Urbanos,
designado na reunião camarária de 25 de novembro de 2013, passando a fazer-se representada
pela Senhora Vice-Presidente Cristina de Fátima Silva Calisto Decq Mota e pela Vereadora
Elisabete do Carmo Pacheco Tavares.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Designar a Vice-Presidente Cristina de Fátima Silva Calisto Decq Mota e a Vereadora
Elisabete do Carmo Pacheco Tavares, como representantes do Município na Assembleia-Geral
da EIRSU – Empresa Intermunicipal de Resíduos Sólidos e Urbanos;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à EIRSU – Empresa Intermunicipal de Resíduos
Sólidos e Urbanos.
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SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TAXAS, LICENÇAS, ÁGUAS E SANEAMENTO:

PONTO N.º 5 – INFORMAÇÃO – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE ÁGUA:

Foi presente a informação datada de 24 de janeiro do corrente ano, elaborada pelo
Escrivão das Execuções Fiscais, que abaixo se transcreve:
“Decorridos que são 8 anos desde a data da autuação e face ao que dispõe o n.º 1 do artigo 48.º
da Lei Geral Tributária, Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, a obrigação tributária
prescreve no prazo de 8 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na Lei.
Face ao exposto, deverão ser anulados 254 processos referentes ao consumo de água/RSU
referentes ao ano de 2005, no montante total de 1.909,36 € (mil novecentos e nove euros e trinta
e seis cêntimos).”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, que sejam levantados os
referidos conhecimentos, procedendo-se à sua anulação, por prescrição, face à legislação em
vigor.
PONTO N.º 6 – PROPOSTA – PROMOÇÕES AQUAFIT E POUSADA DA JUVENTUDE DE
LAGOA:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de promoções para o Aquafit e
Pousada de Juventude de Lagoa, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando a necessidade de se aplicar ações promocionais dos produtos e serviços
disponibilizados quer na Pousada da Juventude de Lagoa e no Aquafit, por estas dependerem da
dinâmica do mercado e pelo necessário efeito de "surpresa" que estará subjacente às mesmas e
outros eventos;
Considerando que, o dia de S. Valentim é, sem dúvida, uma celebração que promove a Pousada
de Juventude de Lagoa proponho a criação de um pacote especial para este dia que disponibiliza
uma dormida no valor de 60 € em quarto duplo e no valor de 45 € em quarto duplo S/WC,
incluído jantar romântico e a possibilidade de realização de atividades desportivas no Aquafit.
Proponho, igualmente, a inclusão na Tabela de Preços 2014, a campanha promocional AQUAFIT
2014 no valor de 30,00€/mês para adesões por débito direto, sendo o acesso total e ilimitado a
aulas de grupo de BODYCOMBAT, BODYPUMP, yoga, cicling, localizada, bootcamp e
hidroginástica.”
A Senhora Vereadora Elisabete Tavares informou que se trata de uma iniciativa para
promoção do dia de São Valentim.
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Aproveitou a oportunidade para informar que o Aquafit vai abrir um novo espaço, que será
inaugurado no próximo dia 15 de fevereiro. A Autarquia procedeu ao aproveitamento da cave do
Complexo Municipal de Piscinas, para a instalação de um estúdio, o qual terá acesso direto pelo
interior por quem frequenta o ginásio, pelo que, se trata de uma obra que vem acrescentar valor
a quem utiliza as referidas instalações.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 7 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 6 de fevereiro do ano em curso, cujo
saldo em Operações Orçamentais era € 388.981,01 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e
oitenta e um euros e um cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.

UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE AÇÃO SOCIAL:

Por impedimento legal, na discussão e aprovação da proposta apresentada, o
Senhor Vereador Fernando Jorge Moniz ausentou-se da reunião, no ponto referente ao
Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, de acordo com o n.º 6 do artigo 55.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PONTO N.º 8 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES
RECREATIVAS E CULTURAIS DO CONCELHO:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoios financeiros a
Instituições Recreativas e Culturais 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;
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Considerando que, assumem especial importância todas as atividades que visem a ocupação útil
dos tempos livres das crianças e jovens do Concelho, o desenvolvimento e a promoção cultural,
bem como a preservação histórica e patrimonial e a investigação científica;
Considerando a importância das instituições locais na dinamização de todas essas áreas,
propõe-se a transferência dos seguintes subsídios:
- Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva – 1.520,00€;
- Banda Filarmónica Fraternidade Rural – Água de Pau – 1.520,00€;
- Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz – 1.520,00€.
- Grupo Som do Vento – 1.520,00€;
- Associação Musical Novos Criativos – 950,00€.
- Orfeão Nossa Senhora do Rosário – 1.900,00€;
- Agrupamento de Escuteiros n.º 1290 – Santa Cruz – 1.520,00€;
- Agrupamento de Escuteiros n.º 1333 – Ribeira Chã – 950,00€;
- NELAG – Núcleo de Empresários de Lagoa – 14.100,00€;
- OS QUIRIDOS – Associação Criativa e Promotora de Eventos – 1.444,00€;
- ACRA – Associação de Consumidores da Região Açores – 500,00€;
- Escola Secundária de Lagoa – 912,50€. ”
Anexo à proposta foram presentes as minutas dos contratos-programa a celebrar com as
referidas Instituições.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade dos presentes, não tendo a
o Senhor Vereador Fernando Jorge Moniz participado na atribuição do apoio ao Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa Cruz:
1.º Aprovar a atribuição dos apoios às Instituições Recreativas e Culturais do Concelho,
para o ano de 2014, nos montantes acima referidos;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e às referidas
entidades.
O Senhor Vereador Fernando Jorge Moniz regressou à sala, a fim de poder continuar
a participar na presente reunião

PONTO N.º 9 – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA:

Foi presente à Câmara o ofício n.º 13 da Casa do Povo de Água, datado de 27 de janeiro
do corrente ano, cujo teor abaixo se transcreve:
“Como é do conhecimento de V. Exa. e uma vez que a vossa edilidade já havia atingido a quota
anual de candidaturas ao programa Estagiar L, a Casa do Povo de Água de Pau formalizou uma
candidatura a dois projetos, a fim de ocupar dois jovens, nomeadamente o Paulo Tavares e a
Nicole Fontes, os quais encontram-se a desempenhar funções na Câmara Municipal de Lagoa.
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A par disso, foi-nos solicitada, também, a colaboração na formalização de uma candidatura ao
programa CTTS, para ocupar o senhor Norberto Amaro, uma vez que, de acordo com a legislação
do referido programa, essa autarquia não a poderia efetivar.
Neste sentido, e tendo em conta o acima exposto, vimos pelo presente solicitar a V. Exa. a
comparticipação financeira no valor de 4.795,21€, de modo a fazer face às despesas inerentes às
contratações acima referidas (1.247,38€ - Estagiar L e 3.547,83€ - CTTS).”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Concordar com a comparticipação financeira solicitada, transferindo para aquela
instituição o valor de 4.795,21€;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Casa de Povo de Água de Pau e à Secção de
Contabilidade.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

PONTO N.º 10 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES
DESPORTIVAS DO CONCELHO:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoios financeiros a
Instituições Desportivas 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 todas as atividades que visem a ocupação útil
dos tempos livres das crianças e jovens do Concelho, o apoio social aos mais carenciados, a
prestação de cuidados aos mais idosos, a educação, a cultura, a formação cívica, a prática de
hábitos de vida saudáveis e demais atividades que promovam o bem-estar e a qualidade de vida
da comunidade;
Considerando a importância das instituições locais na dinamização de todas essas áreas, propõese a transferência dos seguintes subsídios:
- Centro de Karaté de Lagoa – 2.584,00€;
- Judolag – Judo Clube Lagoa – 2.584,00€;
- Clube de Pesca Desportiva de Lagoa – 950,00€.”
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 Instituições Desportivas do Concelho, para o ano de
2014, nos montantes acima referidos;
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2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e às referidas
entidades.
PONTO N.º 11 – CONTRATO DE COMODATO – OS QUIRIDOS – ASSOCIAÇÃO CRIATIVA E
PROMOTORA DE EVENTOS CULTURAIS:

A Senhora Vice-Presidente apresentou o contrato de comodato a celebrar com os Quiridos
– Associação Criativa e Promotora de Eventos Culturais, para a cedência gratuita de uma sala no
Centro Comunitário João Bosco Mota Amaral, pelo prazo de 3 meses, renovável por sucessivos
períodos de 1 mês.
A Câmara tomou conhecimento.
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 09:35 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 SILVA CALISTO DECQ MOTA

