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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA N.º 4/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014

(Contém 11 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 4/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014

Aos vinte e um 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 7 de fevereiro 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 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.
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:
POUSADA DA JUVENTUDE DA LAGOA REGISTOU MAIS DE 4500 DORMIDAS EM 2013
A Pousada de Juventude de Lagoa tem-se revelado um caso de sucesso no concelho. Desde a
sua abertura, em abril de 2012 e até ao momento, apresentou um número considerável de
dormidas, registando-se cerca de 7000 dormidas. Em termos comparáveis, e considerando o
período compreendido entre maio e dezembro nos anos de 2012 e 2013, verificou-se que a taxa
de ocupação deste equipamento registou um considerável aumento de 31,5 %.
Os meses de junho, julho e agosto foram os que apresentaram uma maior taxa de ocupação,
sendo de destacar o mês de agosto que atingiu uma taxa superior a 50%, com mais de 800
dormidas.
A Pousada da Juventude de Lagoa, apesar de não estar incluída na rede regional de Pousadas
da Juventude, tem-se conseguido afirmar como um equipamento de qualidade e que, de forma
progressiva, tem sido preferida por muitos turistas que visitam os Açores.
CEFAL ASSINALOU DIA MUNDIAL DAS ZONAS HÚMIDAS
O Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL) assinalou, no dia 3 de
fevereiro, o Dia Mundial das Zonas Húmidas junto da comunidade escolar lagoense, com uma
atividade destinada a crianças do 1.º e 2.º ciclo, que decorreu na Escola Padre João José do
Amaral.
Com esta iniciativa, o CEFAL deu continuidade a uma das suas linhas de ação, nomeadamente o
desenvolvimento de ações e projetos ligados à Educação Ambiental, como forma de incutir
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conhecimentos, competências e valores ambientais na população, tornando-a ativa na
preservação do meio ambiente.
SOCIEDADE FILARMÓNICA ESTRELA D´ALVA COMEMORA 127 ANOS
No dia 2 de fevereiro, comemorou-se a festa em honra de Nossa Senhora da Estrela, padroeira
da Sociedade Filarmónica Estrela d’ Alva, da freguesia de Santa Cruz, que comemorou o seu
127.º aniversário.
A sociedade filarmónica Estrela d' Alva, ao longo dos seus 127 anos de existência, assume-se
como uma verdadeira "escola de valores”, pelo trabalho de excelência que tem prestado ao
serviço da comunidade, assumindo um papel preponderante na educação musical de crianças,
jovens e adultos que é fundamental para o desenvolvimento social e cultural do concelho. Nas
comemorações esteve presente o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa que se fez
acompanhar pelo vice-presidente da autarquia, Cristina Calisto Decq Mota, tendo a câmara
municipal presenteando a mais antiga filarmónica da cidade da Lagoa com um diploma de
reconhecimento pelo trabalho de excelência que esta tem prestado ao serviço da comunidade
lagoense.
REMÉDIOS DA LAGOA REALIZA 9.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE CANTORIAS AO DESAFIO
O lugar dos Remédios, em Santa Cruz, irá acolher a 9.ª edição do festival de cantorias ao
desafio, de 21 a 22 de fevereiro, numa tenda fechada, que será montada no polidesportivo local.
Esta é uma iniciativa cujo sucesso se deve inteiramente ao envolvimento, empenho e dedicação
do povo dos Remédios, sendo uma tradição antiga, ainda hoje preservada nos Remédios da
Lagoa.
Com início a 21 de fevereiro e terminando a 23 de fevereiro, o Festival de Cantorias ao Desafio
mantém viva, há 9 anos consecutivos, a tradição e os interesses culturais dos Remédios, que
sempre foi reconhecido pela tradição no cantar ao desafio.
Organizado pela Associação Cultural e Recreativa dos Remédios com o apoio financeiro e
logístico da Câmara Municipal de Lagoa, este é um evento cultural digno da nossa admiração,
pelo facto de proporcionar tão bons momentos de humor e alegria, através da arte repentista
açoriana.
CATL LAGOA ACOLHE WORKSHOP “SEGURANÇA DA PESSOA IDOSA EM ESPAÇOS
DOMÉSTICOS”
No dia 15 de março, o Centro de Atividades de Tempos Livres de Lagoa irá acolher o Workshop
“Segurança da pessoa idosa em espaços domésticos”, orientado pela enfermeira Ana Isabel
Cordeiro.
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Trata-se de um workshop inserido no Programa Animação de Gerações e Intervenção Recreativa
(A.G.I.R), destinado aos ajudantes de lares, prestadores de cuidados na área de Geriatria e ao
público em geral e terá uma duração total de duas horas (das 10h às 12h). De entre os temas a
serem abordados estão os conceitos de segurança e riscos, prevenção e intervenção junto da
pessoa idosa, tipos de acidentes domésticos, métodos e técnicas de avaliação de riscos
presentes no espaço doméstico e educação emocional.
AUTARQUIA LAGOENSE DÁ CONTINUIDADE À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO NA
EDUCAÇÃO
A Câmara Municipal de Lagoa procedeu à inauguração de um espaço coberto na Escola do 1.º
ciclo Dr. José Pereira Botelho, na freguesia de Santa Cruz.
Tratou-se de uma obra da autarquia lagoense, há muito ambicionada pela escola e que veio
responder às necessidades dos alunos que frequentam este estabelecimento de ensino que, na
realidade, possuiu um número considerável de alunos.
Este novo alpendre, de 76 metros quadrados, representou um investimento autárquico global de
23.300,00€, e veio assim colmatar a inexistência de um ginásio na referida escola para a prática
da disciplina de educação física e para além disso irá funcionar como zona de recreio nos dias de
chuva.

MUSEU ETNOGRÁFICO DO CABOUCO RECEBEU VISITA DO CLUBE DE JORNALISO DA
E.S.L.
No dia 5 de fevereiro, o Clube de Jornalismo teve a oportunidade de visitar o Museu Etnográfico
do Cabouco. Com um espólio de 530 peças, o museu possui várias salas, nas quais se
encontram expostas várias peças os alunos estiveram em contato com os diferentes aspetos da
cultura e história da freguesia.
Para estes jovens da chamada “geração da tecnologia”, a visita realizada ao Museu Etnográfico
do Cabouco foi muito enriquecedora, pois observar os costumes tradicionais “in loco” foi uma
experiência fascinante para todos eles.

CÂMARA MUNICIPAL FOMENTA PARCERIA COM EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA
O encontro de empresas de animação turística, que se realizou no passado dia 7 de fevereiro na
Pousada de Juventude de Lagoa contou com a participação de 31 representantes do ramo do
turismo micaelense, tendo em vista a animação e divulgação turística do concelho da Lagoa.
Esta foi uma iniciativa que se inseriu na politica de desenvolvimento turístico do concelho e
que poderá ser um importante passo para a constituição de parcerias entre estas empresas e o
município, sendo fundamental incentivar e fomentar o interesse de empresas de animação
turística para os locais de interesse do município, dando importância não só aos locais de
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interesse turístico, mas também aos locais históricos que remontam aos primórdios dos
Descobrimentos e que certamente despertarão a atenção dos turistas.
BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA PROMOVE TERTÚLIA “ROMEIROS – A
SONORIDADE, A FÉ E A VIVÊNCIA
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promove hoje, 21 de fevereiro, pelas 20h30, a Tertúlia
“Romeiros – a sonoridade, a fé e a vivência”.
Este evento, de entrada gratuita e destinado ao público em geral, tem o intuito de divulgar uma
das tradições mais particulares das nossas ilhas, ao mesmo tempo que mostra a humildade e
devoção do povo.
A par deste evento, a Biblioteca terá patente na receção, de 18 a 28 de fevereiro, a exposição
“Romeiros da Quaresma”, uma exposição de fotografia da autoria de Marcelo Borges e
propriedade do acervo da Junta de Freguesia de Santa Cruz.
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira ao promover diferentes eventos culturais destinados a
públicos diferenciados na comunidade, desde workshops, serões culturais, apresentações de
livros, entre outros, afirma-se como um espaço de educação e cultura.
JOÃO PONTE CONGRATULA DECISÃO DO GOVERNO EM AVANÇAR COM OBRAS PARA
ACABAR COM AMIANTO
João Ponte, congratula-se com a decisão tomada recentemente pelo Governo Regional dos
Açores de avançar com as obras de substituição da cobertura de amianto da Escola Básica e
Integrada de Lagoa.
As obras de melhoramento e adaptação da Escola Padre João José de Amaral são mais do que
necessárias e urgentes, porque, apesar deste estabelecimento de ensino apresentar um aspeto
aparentemente conservado, fruto do trabalho atento do Conselho Executivo, que tem primado por
conservá-lo, na realidade tem mais de três décadas de existência, revelando a necessidade
premente de obras de adaptação, tendo em vista a sua modernização e sobretudo visando dotála de condições de comodidade e de bem-estar aos alunos que a frequentam.
A educação merece muita atenção da parte da autarquia sendo por isso, essencial o início das
obras previstas pelo Governo Regional que, para além de beneficiarem a escola serão também
um contributo à promoção da empregabilidade e da economia local.
LAGOA RECEBEU FORMAÇÃO SOBRE PROTOCOLO
No dia 14 de fevereiro decorreu uma ação de formação sobre protocolo e etiqueta para diversos
profissionais de instituições lagoenses, que teve lugar no Salão Nobre do Convento dos
Franciscanos.

7
Esta iniciativa partiu do Gabinete de Protocolo e Relações Públicas da Presidência e teve como
formador Pedro Lima, especialista em protocolo.
Frequentaram a formação 21 pessoas que se demonstraram muito interessadas, aproveitando
para colocar várias dúvidas, que forram prontamente esclarecidas pelo formador.
CÂMARA DE LAGOA CONTINUA A APOSTAR NA EMPREGABILIDADE E INSERÇÃO
PROFISSIONAL DE TRABALHADORES
A Câmara Municipal de Lagoa integrou no dia 17 de fevereiro mais 30 novos trabalhadores ao
abrigo de programa Recuperar de apoio ao emprego, promovido pelo Governo Regional dos
Açores.
Através desta política, o executivo camarário demonstra o cumprimento de um dos seus
compromissos eleitorais assumidos, combater problemas sociais provenientes do desemprego,
auxiliando desta forma auxilia centenas de lagoenses a manterem a sustentabilidade das suas
famílias.
A integração de mais estes 30 trabalhadores mostra o empenho e a determinação em ajudar as
pessoas que estão em dificuldades. De referir que, atualmente, a Câmara Municipal de Lagoa
integra cerca de 200 trabalhadores ao abrigo destes programas.
JOÃO PONTE RECEBEU COMANDANTE DA CORVETA N.R.P. JOÃO COUTINHO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa recebeu no dia 17 de fevereiro o Capitão Tenente
Pedro Miguel dos Santos Serafim, Comandante da Corveta N.R.P. João Coutinho, no edifício dos
paços do concelho.
Tratou-se de uma audiência de apresentação de cumprimentos, em que o Capitão-Tenente
Pedro Miguel dos Santos Serafim aproveitou para apresentar uma iniciativa de carater educativo
à autarquia Lagoense, que se prende com a realização de visitas de estudo guiadas, aos alunos
das escolas da Lagoa à Corveta João Coutinho.
João Ponte, congratulou-se com esta iniciativa e garantiu que a Câmara Municipal de Lagoa está
disponível em colaborar com este projeto, mostrando a sua disponibilidade em colaborar com
iniciativas que sejam uma mais valia, na educação e formação dos jovens lagoenses.
“HIDRO BY NIGHT” NO AQUAFIT
No dia 22 de fevereiro, na Cidade da Lagoa, acontecerá a segunda edição da HidroByNight. Um
evento que consiste numa aula de hidroginástica aberta à comunidade e que, com bastante
alegria, som e luz faz as delícias de quem se desloca à Piscina Coberta da Lagoa.
Esta será uma aula especial, visto que conta com a participação da Tinoca e Rita Carvalho
formadoras convidadas no evento dirigido a todos os técnicos do fitness aquático “da base à
excelência” que decorre nos dias 22 e 23 no Aquafit- Health & Fitness Club. Ao longo dos anos
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esta modalidade tem vindo a ganhar terreno, conquistando públicos cada vez mais cedo. Desde
a sua abertura o aquafit tem promovido mais de 25 aulas mensais que, em períodos laborais ou
fora deles animam todas as pessoas que nelas participam.
O reconhecimento pelo trabalho realizado mede-se pela fiabilidade dos seus utentes que, em
janeiro ultrapassaram os 700 associados nas mais diferentes modalidades.
I FESTIVAL DA MALASSADA COM GRANDE ADESÃO NA FREGUESIA DA RIBEIRA CHÃ
Foram muitas as pessoas que se deslocaram, à freguesia da Ribeira Chã para saborear as
tradicionais malassadas, aí confecionadas.
A primeira edição do Festival da Malassada comprovou ser um grande sucesso com centenas de
pessoas a dirigirem-se àquela freguesia para saborearem a tradicional malassada, tendo sido
uma forma de promover um produto confecionado, com base numa receita típica da Ribeira Chã,
acompanhadas também pelo tradicional chá de poejo.
Com o sucesso da iniciativa a Junta de Freguesia da Ribeira Chã considera que este é um
evento que será agendado para o próximo ano na agenda cultural daquela freguesia, contando
com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.
A Câmara tomou conhecimento.
PONTO N.º 2 – PROPOSTA – PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DO CONCELHO DE
LAGOA:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta do Plano Municipal de Emergência do
Concelho de Lagoa - Açores, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que na reunião camarária de 14/01/2011, foi deliberado submeter à apreciação
pública a Proposta do Plano Municipal de Emergência do Concelho de Lagoa, tendo o mesmo
decorrido sem se ter verificado quaisquer reclamações/sugestões;
Considerando na reunião camarária de 16/05/2011, foi deliberado submeter a Proposta do Plano
Municipal de Emergência do Concelho de Lagoa à aprovação da Assembleia Municipal, a qual o
aprova na sessão de 6/07/2011;
Considerando que a referida Proposta foi enviado ao Serviço Regional de Proteção Civil e
Bombeiros dos Açores em 22/07/2011 para aprovação e homologação, a qual teceu várias
considerações uma vez que o mesmo não se encontrava em conformidade com a Lei n.º
26/2006, de 3 de julho – Lei de Bases de Proteção Civil;
Considerando que o Plano Municipal de Emergência do Concelho de Lagoa foi alvo de uma
reformulação de forma a serem cumpridos todos os requisitos legalmente exigidos, encontrandose concluído;
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Proponho à Câmara Municipal de Lagoa que delibere submetr à apreciação pública a Proposta
do Plano Municipal de Emergência do Concelho de Lagoa – Açores, nos termos do artigo 118º do
Código de Procedimento Administrativo, pelo prazo de trinta dias.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Concordar com a Proposta do Plano Municipal de Emergência do Concelho de Lagoa Açores;
2.º Submeter à apreciação pública a Proposta do Plano Municipal de Emergência do
Concelho de Lagoa - Açores, nos termos do artigo 118.º do Código de Procedimento
Administrativo, pelo prazo de 30 dias, contados da data da publicação do aviso no Diário da
República II Série.

UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 3 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 20 de fevereiro do ano em curso, cujo
saldo em Operações Orçamentais era € 818.012,72 (oitocentos e dezoito mil doze euros e
setenta e dois cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.
UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPORTO E JUVENTUDE:

PONTO N.º 4 – PROPOSTA – CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DO
CONCELHO DE LAGOA-AÇORES;

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de criação do Conselho Municipal da
Juventude do Concelho de Lagoa - Açores, cujo teor abaixo se transcreve:
“As políticas públicas dirigidas à juventude assumem nos dias de hoje uma transversalidade
indiscutível. O estabelecimento de um diálogo permanente com os cidadãos acarreta
incontestáveis vantagens para as instituições públicas, estimulando mecanismos de democracia
participativa e aberta a todos, pelo que importa assegurar a criação de um fórum que privilegie o
diálogo com os jovens no município de Lagoa.
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Considerando, o regime de enquadramento das políticas de juventude na Região Autónoma dos
Açores, plasmado no Decreto Legislativo Regional n.º 18/2008/A, de 7 de julho; é relevante a
participação dos jovens na vida política, social, económica e cultural da Região mas para garantir
e fomentar essa participação, é necessário coordenar com os municípios da Região o
estabelecimento de medidas permanentes a favor dos jovens;
Considerando que, as autarquias locais, atento o princípio da subsidiariedade consubstanciado
numa relação de proximidade com as populações, são as pessoas coletivas da administração
pública que se encontram melhor posicionadas para criar e desenvolver as condições
necessárias para uma efetiva participação dos cidadãos e dos jovens, em particular na gestão
das políticas do município;
Considerando que, para que as políticas municipais de juventude se revelem ainda mais eficazes
e correspondem aos anseios dos jovens, é essencial que se apurem, de forma participada, quais
as dificuldades e aspirações dos mesmos.
Considerando que, importa assegurar a criação de um fórum privilegiado de diálogo com os
jovens do município de Lagoa;
Considerando que, o concelho de Lagoa apresenta uma grande percentagem de jovens na sua
população.
Proponho a criação do Conselho Municipal da Juventude do Concelho de Lagoa e do seu
respetivo regulamento de acordo com as diretrizes do Decreto Legislativo Regional n.º 41/2012/A
- Regime jurídico dos conselhos municipais de juventude para os municípios da Região
Autónoma dos Açores.”
Sobre o documento apresentado o Senhor Vereador José Duarte Cabecinha questionou
se tem que ser, obrigatoriamente, o Presidente da Câmara Municipal a presidir ao referido
Conselho, atendendo que, em caso de empate nas deliberações, o mesmo terá voto de
qualidade.
No regulamento está fixada a idade limite até 35 anos, pelo que, gostaria de saber se não
está previsto idade mínima.
A Senhora Vice-Presidente esclareceu que o documento está redigido de acordo com a
legislação em vigor sobre a matéria, quanto à idade mínima não lhe parece que possa ser alguém
muito jovem, dado ao teor dos assuntos a tratar pelo referido Conselho Municipal.
No que se refere a ser o Presidente da Câmara Municipal a presidir o mesmo, julga que
faz todo o sentido, dado que terá que ser alguém que, após auscultar opiniões, tenha a
capacidade de alterar alguma decisão.
O Senhor Vereador José Duarte Cabecinha questionou ainda se o representante de cada
associação equiparada a associação juvenil será o Presidente de cada associação, pois existem
associações cujos Presidentes já têm alguma idade e julga que o ideal seria alguém mais jovem.
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A Senhora Vereadora Elisabete Tavares informou que o referido regulamento cumpre na
íntegra a legislação que regula essa matéria.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, submeter o assunto à
Assembleia Municipal, a fim daquele órgão proceder à designação dos membros que deverão
integrar o Conselho Municipal da Juventude do Concelho de Lagoa-Açores.
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 09:20 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

