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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA N.º 5/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE MARÇO DE 2014

(Contém 14 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 5/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE MARÇO DE 2014

Aos sete dias do mês de março 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 21 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.

3
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:

REPRESENTAÇÕES:

A Senhora Vereadora Elisabete Tavares informou que participou nos seguintes eventos:
- no dia 25 de fevereiro na Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Cidades
Saudáveis;
- nos dias 6 e 7 de fevereiro na Assembleia da Escola Secundária de Lagoa e da Escola EB/JI de
Água de Pau, respetivamente.
O Senhor Vereador Fernando Jorge Moniz informou que no passado dia 23 de fevereiro
participou no Concerto Musical pela Banda Militar dos Açores.
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:
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.
Esta iniciativa partiu do Gabinete de Protocolo e Relações Públicas da Presidência e teve como
formador Pedro Lima, especialista em protocolo.
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Frequentaram a formação 21 pessoas que se demonstraram muito interessadas, aproveitando
para colocar várias dúvidas, que forram prontamente esclarecidas pelo formador. Esta foi uma
iniciativa que visou enriquecer todos os presentes sobre a forma correta de procederem em
cerimónias oficiais, bem como de aperfeiçoarem o seu conhecimento no atendimento ao público,
sendo uma mais valia para a sua formação na área protocolar.

CÂMARA DE LAGOA CONTINUA A APOSTAR NA EMPREGABILIDADE E INSERÇÃO
PROFISSIONAL DE TRABALHADORES
A Câmara Municipal de Lagoa integrou mais 30 novos trabalhadores ao abrigo de programa
Recuperar de apoio ao emprego, promovido pelo Governo Regional dos Açores.
A integração de mais estes 30 trabalhadores é uma aposta camarária na promoção da
empregabilidade e na qualificação profissional e que se tem revelado, num apoio às famílias
lagoenses, numa altura de crise económica e social que atinge o país.
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 que aproxima a Marinha Portuguesa 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 a Cidade da Lagoa acolheu a segunda edição da Hidro By Night, uma aula
de hidroginástica aberta à comunidade e que fez as delícias de quem se deslocou à Piscina
Coberta da Lagoa.
Esta foi uma aula especial, uma vez que contou com a participação de Tinoca e Rita Carvalho,
formadoras convidadas para o evento. 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.

5
O reconhecimento pelo trabalho realizado no Aquafit mede-se assim pela fiabilidade dos seus
utentes que, em janeiro ultrapassaram os 700 associados nas mais diferentes modalidades.
CONVENTO DOS FRANCISCANOS ACOLHEU 1.ª EDIÇÃO DA MATINÉ DE CARNAVAL
A Câmara Municipal de Lagoa realizou, pela primeira vez, uma Matiné de Carnaval, no dia 28 de
fevereiro, destinada a todos os Atl’s e Catl’s do concelho, a qual teve lugar no Convento dos
Franciscanos.
Tratou-se de uma iniciativa da autarquia cujo objetivo foi dinamizar e preservar a cultura e a
memória das tradições populares carnavalescas, proporcionando às crianças uma tarde
divertida, com muita animação, cor e música, transmitindo assim o verdadeiro espírito
carnavalesco.
BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA PROMOVEU ENCONTRO COM INÊS
PASTOR
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promoveu uma atividade, intitulada “À conversa com
Inês Pastor”, dedicada ao público sénior do concelho.
Tratou-se de uma atividade que contou com a participação dos idosos que frequentam o Centro
de Dia de Santa Cruz, cujo objetivo foi proporcionar uma tarde diferente na companhia da pintora
açoriana Inês Pastor.
A tarde foi repartida por uma conversa intimista, onde a artista auto didata proferiu sobre os seus
trabalhos, o seu ingresso na arte da pintura e apresentou as suas obras que integraram a
exposição patente na receção da Biblioteca, enunciando as técnicas que usou. Na segunda parte
do encontro, as participantes realizaram num ambiente descontraído uma oficina, pintando uma
tela. Um dos objetivos desta iniciativa foi relembrar que não existe barreiras quando há
dedicação e inspiração, pois o que importa é ter-se uma vida ativa.
AUTARQUIA LAGOENSE ESTÁ A PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA
RESIDENTES DAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS
O Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Lagoa tem levado a efeito um plano de
sessões de sensibilização com os agregados familiares das urbanizações municipais, em
colaboração com várias entidades e instituições do concelho.
Esta iniciativa pretende consciencializar os inquilinos para um bom relacionamento com a
vizinhança, despertar o sentimento de entreajuda e solidariedade, desenvolver as capacidades
de cada agregado para o aproveitamento dos quintais para o cultivo de bens alimentares, bem
como ensinar a gerir os recursos económicos para a melhoria dos níveis de vida de cada
agregado.
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A primeira sessão dedicada ao tema “Da economia familiar à racionalização eficaz dos bens
alimentares”, realizou-se no dia 19 de fevereiro, no edifício da sede da junta de freguesia de
Nossa Senhora do Rosário com um grupo de moradores da Urbanização da Solidariedade,
sendo que, posteriormente, seguir-se-ão sessões nas freguesias de Santa Cruz, Água de Pau e
Cabouco.
POSTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ASSINALARAM DIA
EUROPEU DA INTERNET SEGURA
A Câmara Municipal de Lagoa desenvolveu, através dos postos de informática da Atalhada e
Lago@.com, ações de sensibilização, no âmbito das comemorações do Dia Europeu da Internet
Segura.
As ações de sensibilização foram direcionadas ao público do 2.º ciclo, tiveram uma carga horária
de 8 horas totais e foram realizadas através de apresentações, vídeos e jogos, disponibilizados
pelo portal Internet Segura.
Os postos de informática de Lagoa já receberam diversas iniciativas formativas direcionadas a
diferentes faixas desde o 1.º ao 2.º ciclo, a adultos no geral e ao público sénior. São espaços que
asseguram a utilização de computadores e acesso gratuito à Internet à população lagoense,
combatendo a infoexclusão e ajudando a formar as gerações na utilização correta das novas
tecnologias, visando o progresso e inovação.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DESENVOLVEU “PROGRAMA SER”
A 3.ª edição do “Programa Ser - Intervenção Social, Educativa e Recreativa”, promovida pelo
Serviço de Educação e Formação da Câmara Municipal de Lagoa, teve lugar no CEFAL.
Este projeto que tem como intuito prestar uma resposta especializada de acordo com as
necessidades e carências das classes sociais mais desfavorecidas. Caracterizado pela sua ação
interventiva junto da população, o projeto desenvolveu ao longo de uma semana cinco módulos
em sessões formativas, com uma carga horária total de 10 horas (2 horas por módulo),
abordando temas como planeamento familiar, adoção de hábitos ecológicos e económicos no dia
a dia, gestão do orçamento familiar, dependências - sinais de alerta e formas de prevenção e
violência doméstica.
Esta terceira edição contou com a colaboração do Centro de Saúde de Lagoa, ARRISCA e
APAV.
MASTERCLASS DE VOZ E POSTURA EM PALCO
A Associação Musical de Lagoa irá levar a efeito uma Masterclass de voz e postura em palco que
conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.
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Esta Masterclass pretende dar relevância a vários fatores básicos do canto e da postura em
palco, tais como: respiração, colocação de voz, exercícios de aquecimento vocal, exercícios de
relaxamento e respiração, entre outros.
Uma vez mais, a Câmara Municipal de Lagoa, disponibilizou-se para apoiar este tipo de iniciativa
de cariz cultural e musical, como forma de apostar na projeção de novos talentos na Lagoa.
BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA REALIZOU SÁBADO EM FAMÍLIA
DEDICADO À NATUREZA
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promoveu mais um “Sábado em Família”, desta vez
intitulado “A aventura do Delfim e outras histórias”, dinamizado pelas autoras Mafalda Moniz e
Rafaela Anjos.
Esta iniciativa, de entrada gratuita, contou com a colaboração da Ecoteca de S. Miguel e teve
como intuito sensibilizar as famílias para a educação ambiental.
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira tem primado assim por um serviço educativo
dinâmico, juntando em torno de diferentes atividades a família, fortalecendo os laços familiares,
ao mesmo tempo que cativa novos públicos.
AUTARQUIA LAGOENSE ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM BOMBEIROS DE
PONTA DE PONTA DELGADA
A Câmara Municipal de Lagoa assinou o protocolo financeiro com a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, numa cerimónia que decorreu na sede desta
Associação, em São Gonçalo.
A assinatura deste protocolo é a renovação de um acordo que se destina a comparticipar os
serviços insubstituíveis e de reconhecido interesse municipal que são prestados pela Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada que garantem aos munícipes
lagoenses, sempre que necessário uma rápida assistência ao nível da segurança e bem-estar.
AUTARQUIA DA LAGOA APOIA MAIS OITO INSTITUIÇÕES DO CONCELHO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa assinou mais oito Contratos-Programa com quatro
instituições sociais, três instituições recreativas e culturais e uma instituição desportiva, numa
cerimónia que teve lugar no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho.
Um apoio autárquico que se traduz num reconhecimento pelo trabalho realizado por estas
instituições em prol do desenvolvimento social e cultural do concelho e que será uma mais-valia
na afirmação e dinamismo destas instituições.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA ACOLHEU TERTÚLIA SOBRE OS
ROMEIROS
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira acolheu uma tertúlia sobre o tema das romarias
quaresmais.
Tratou-se de um evento gratuito que contou com a participação dos oradores Padre João da
Ponte, pároco da Povoação e natural da freguesia de Santa Cruz, Lagoa; Ana Carvalho, mestre
em Etnomusicologia, que teve como tese de estudo a música dos romeiros e os testemunhos do
Mestre Edmundo Botelho e Contramestre José Ventura, que se pronunciaram sobre a vivência e
o ser romeiro.
Este evento contou com a presença do Bispo da Diocese de Angra, D. António de Sousa Braga e
do Presidente do Movimento de Romeiros de S. Miguel, João Carlos Leite, que também se
pronunciaram sobre o assunto, afirmando que esta época é muito singular e com muito
significado, apelando para a autenticidade e empenho do romeiro.
Com este evento, a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira teve como intuito envolver a
comunidade, em momentos menos formais, em torno de temas e assuntos oportunos a
diferentes públicos, promovendo eventos culturais diferenciados.
BENEFICIAÇÃO DE RUAS NOS REMÉDIOS NA LAGOA CONCLUÍDAS
As obras de beneficiação e reabilitação de algumas ruas do lugar dos Remédios encontram-se já
concluídas. As ruas, alvo de intervenção foram a Rua do Outeiro, o Caminho Fundo e a Rua da
Igreja.
Tratou-se de uma obra realizada pela autarquia, um custo de 250 mil euros e que foi executada
num prazo de 150 dias. A mesma previu a execução de novos pavimentos e passeios, bem como
a substituição da rede de abastecimento de águas e rede de drenagem de águas pluviais, numa
extensão total de 750 metros.
A Câmara tomou conhecimento.
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA TAXAS, LICENÇAS, ÁGUAS E SANEAMENTO:

PONTO N.º 2 – PROPOSTA DE TARIFA PARA ALUGUER DE IPAD E COMPUTADOR
PORTÁTIL:

Pela Senhora Vice-Presidente foi presente a seguinte proposta, cujo teor abaixo se
transcreve:
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“Considerando a crescente procura por parte dos hóspedes da Pousada de Juventude de Lagoa
de um serviço de aluguer de computadores por portáteis para consultas rápidas de internet;
Que este será mais um serviço disponibilizado aos hóspedes de pousada, incrementando as
condições oferecidas aos visitantes e dada a procura para consultas da metereologia,
informações sobre os voos, contactos com familiares, etc.
Proponho a criação de um serviço de aluguer dos seguintes equipamentos da Pousada da
Juventude de Lagoa: Ipad e computador portátil por períodos de 30 e 60 minutos, com as
seguintes tarifas:
- Aluguer de equipamento por 30 minutos – 2,00 € (dois euros)
- Aluguer de equipamento por 60 minutos – 3,50€ (três euros e cinquenta cêntimos)
Nas situações em que o computador portátil seja necessário para trabalho por parte de
estagiários, este não será disponibilizado para aluguer.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 3 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 6 de março do ano em curso, cujo saldo
em Operações Orçamentais era € 458.782,69 (quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e
oitenta e dois euros e sessenta e nove cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.
UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE AÇÃO SOCIAL:

PONTO N.º 4 – PROPOSTA – REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS HABITAÇÕES
DE ARRENDAMENTO SOCIAL:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de Regulamento Municipal de Gestão
das Habitações de Arrendamento Social, cujo teor abaixo se transcreve:
“A Constituição Portuguesa consagra no seu art.º 65.º o direito de todos os cidadãos a uma
habitação adequada e exige do Estado a definição e execução de uma política de habitação que
garanta a efetividade daquele direito.
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A habitação é, sem dúvida, a expressão mais visível da condição social das populações. A
erradicação das barracas e o realojamento das populações em habitações condignas tem sido,
nos últimos anos, uma das prioridades do Município de Lagoa, bem como, a recuperação do
parque habitacional e a criação de equipamentos de utilização coletiva potenciadores de uma
integração social de populações até então estigmatizadas.
Tão importante como construir mais habitações, é necessário construir melhores habitações, sem
esquecer a reabilitação de conjuntos e prédios habitacionais, a dotação do parque mais antigo
com os indispensáveis requisitos funcionais e de conforto e a conservação regular dos edifícios.
Ora isto só será possível através de uma gestão patrimonial eficiente, que produza as receitas
necessárias para a manutenção e melhoramentos dos agrupamentos habitacionais, através da
implementação de medidas estruturantes que compatibilizem os objetivos da justiça e os apoios
sociais com a responsabilização pessoal e comunitária.
Pretende-se uma uniformização dos critérios com vista a moralizar um sistema, em muitos casos,
desvirtuado na sua génese, procurando-se, com uma gestão eficiente dos recursos existentes,
disponibilizar habitações para os que mais necessitam, impedindo o perpetuar de situações
injustas e lesivas dos interesses dos verdadeiramente carenciados. Por outro lado, permite, de
forma clara, o conhecimento e interiorização dos direitos e deveres que assistem aos
arrendatários de habitações sociais municipais com vista ao exercício dos seus direitos de
cidadania.
Considerando que, o presente regulamento visa, deste modo, clarificar os/as arrendatários/as
relativamente aos hábitos e rotinas, de bem aproveitar e dar uso à habitação que lhe foi atribuída,
clarificando as suas obrigações, nomeadamente na manutenção e/ou execução de obras que
visam as melhorias no interior das habitações;
Considerando que, a atribuição de uma habitação não esgota o campo de atuação e
responsabilidade do município, um longo e continuo trabalho é realizado com os munícipes na
adaptação à nova habitação, no enraizamento ao local e no melhoramento das suas
competências pessoais e sociais, em articulação com as diferentes instituições que integram a
rede social do concelho;
E que este trabalho só é possível através de uma intervenção de proximidade junto da
população, como tem vindo a ser o compromisso do Município;
Proponho a aprovação deste regulamento na esteira da Portaria n.º 288/83, de 17 de março
relativamente à fixação da prestação pessoal de renda, do Decreto-Lei n.º166/93, de 7 de maio
que institui o regime de renda apoiada.”
O Senhor Vereador José Duarte Cabecinha questionou se a alteração em causa é
significativa.
A Senhora Vereadora Elisabete Tavares esclareceu que a alteração ao Regulamento
Municipal de gestão das habitações de arrendamento social, que obedece ao normativo
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constante na portaria n.º 288/83 de 17 de março e Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de maio, um
normativo com mais de 30 e 20 anos respetivamente, procurou ter em conta realidades mais
atuais, bem como, algumas inovações apresentadas pelo novo Código Administrativo que decorre
da Lei n.º 41/2013 de 26 de junho.
De uma forma genérica o novo Regulamento: propõe uma clarificação de conceitos que
visam esclarecer e informar os inquilinos; confere uma nova importância e um novo
enquadramento às hipóteses de permuta e de transferência de habitação; tipifica situações e
critérios de reavaliação das rendas; clarifica e contextualiza as obras de conservação e de
manutenção que são a cargo da Câmara Municipal; aprofunda o tema da resolução do contrato
de arrendamento.
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 Gestão das
Habitações de Arrendamento Social, 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.
PONTO N.º 5 – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA:

Foi presente à Câmara o ofício n.º 78 do Centro Social e Cultural da Atalhada, datado de 3
de março do corrente ano, cujo teor abaixo se transcreve:
“Como é do conhecimento de V. Exa. e uma vez que a vossa edilidade atingiu a quota anual de
candidaturas ao programa Estagiar T, o Centro Social e Cultural da Atalhada formalizou uma
candidatura, a fim de ocupar um jovem que se encontra a desempenhar funções no CATL de
Santa Cruz.
A par disso, foi-nos solicitada, também, a colaboração na formalização de uma candidatura ao
programa PIE, 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 6.300,00€, de modo a fazer face às despesas inerentes às
contratações acima referidas.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Concordar com a comparticipação financeira solicitada, transferindo para aquela
instituição o valor de 6.300,00€;
2.º Dar conhecimento desta deliberação ao Centro social e Cultural da Atalhada e à
Secção de Contabilidade.
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SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

PONTO N.º 6 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE SANTA CRUZ:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoio financeiro à
Junta de Freguesia de Santa Cruz para a Junta de Freguesia de Santa Cruz – festa de Santo
António de 2014, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal pode conceder subsídios a atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;
Considerando, a importância e dimensão desta festa para o Concelho de Lagoa, sendo um dos
eventos de maior importância para o mesmo;
Considerando que são momentos por excelência para a confraternização da comunidade e para a
promoção do Concelho de Lagoa;
Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Cruz tem promovido nos últimos anos a Festa
de Santo António e que a mesma se tem traduzido num grande sucesso;
Propõe-se à Câmara Municipal que delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 20.000,00€
para a Festa de Santo António 2014. ”
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, 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 PASSAGENS AÉREAS:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de atribuição de duas passagens
aéreas à Escola Secundária de Lagoa, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal pode conceder subsídios a atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;
Considerando, que a Escola Secundária de Lagoa irá participar no 10.º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos que se realizará no dia 14 de março, no Fundão;
Considerando o aluno André Bilhete ficou apurado com uma prestação bastante satisfatória no
Campeonato Regional, o mesmo irá representar os Açores ao nível Nacional;
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Considerando que é de extrema importância apoiar iniciativas que promovam a educação dos
nossos jovens e que contribuam para o enriquecimento de conhecimentos e para o
desenvolvimento social dos mesmos;
Propõe-se à Câmara Municipal que delibere atribuir duas passagens aéreas PDL/LIS/PDL à
Escola Secundária de Lagoa para participação no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição de duas passagens aéreas à Escola Secundária de Lagoa;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à Escola Secundária
de Lagoa.

PONTO N.º 8 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS:

A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de atribuição de duas passagens
aéreas à Escola Básica Integrada de Água de Pau, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal pode conceder subsídios a atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;
Considerando, que a Escola Básica Integrada de Água de Pau é promotora do Clube Europeu de
Água de Pau, cujo projeto denomina-se “Conhecer a Europa”;
Considerando que este projeto prevê a deslocação de um grupo de 13 alunos a Bruxelas, de 23 a
30 de maio de 2014, com o objetivo de promover o conhecimento sobre a Europa, incidindo sobre
os aspetos geográficos, históricos, culturais e económicos, entre outros;
Considerando que é de extrema importância apoiar iniciativas que promovam a educação dos
nossos jovens e que contribuam para o enriquecimento de conhecimentos e para o
desenvolvimento social dos mesmos;
Propõe-se à Câmara Municipal que delibere atribuir duas passagens aéreas à Escola Básica
Integrada de Água de Pau.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição de duas passagens aéreas à Escola Básica Integrada de Água de
Pau;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à Escola Básica
Integrada 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.
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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

