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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 

 
ACTA 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2011 

 
 
 Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, 

reuniu, em sessão ordinária, nos termos do previsto no n.º1 do artigo 49º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro e no n.º 1 do artigo 24º do respectivo Regimento, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Ponta Delgada, a Assembleia Municipal de Ponta 

Delgada sob a Presidência do Senhor Dionísio Pereira Leite, secretariado pelo 

Primeiro Secretário, José Carlos Simas Raposo e pela Senhora Maria José 

Botelho Viveiros da Silva Lemos Duarte como Segunda Secretária, para 

cumprimento da ordem de trabalhos constante da convocatória de 23 de 

Setembro de 2011. 

 

 De acordo com o estabelecido nos números 1 e 3 do artigo 48º da citada 

Lei n.º 169/99, encontravam-se presentes a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Berta Cabral, o Senhor Vice-Presidente José Manuel Bolieiro e os 

Senhores Vereadores Alberto Reis Bettencourt Leça,  José Manuel Medeiros, 

Sónia Borges de Sousa, José Maria Andrade e José Carlos San-Bento.  

 

 O Presidente da Mesa declarou aberta a reunião pelas catorze horas e 

quinze minutos, e aproveitou para cumprimentar todos os presentes. 

Em seguida, procedeu à chamada, tendo respondido os seguintes 

Senhores Vogais: 

 

Luís Maurício Mendonça Santos, Maria de Deus Costa, em substituição de 

Maria da Piedade Lima L. G. Mano, Maria da Conceição Monteiro, Cândida 

Maria da Costa Benevides, Ana Leonor Coutinho, em substituição de Ricardo 

Manuel Viveiros Cabral, Robert da Câmara, Analisa Furtado, em substituição 

de Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues, Maria da Conceição Arruda, 

Ricardo Nuno Amaral Duarte Pacheco, Sónia Cristina Franco Nicolau, Marco 
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António Moniz Silva, Dora Cabete Noronha Rodrigues, em substituição de José 

Luís Pimentel Amaral, Maria de Fátima Costa Soares Dias, José Carlos Simas 

Raposo, Maria João Mendes, em substituição de  Manuel Fernando Oliveira 

Campos, Paulo Hugo Falcão P. Viveiros, Sara Cristina Brum de Medeiros, 

Maria José Botelho Viveiros da Silva Lemos Duarte, Rui Manuel de Oliveira 

Raposo, em substituição de Cláudio Borges Almeida, Vera Lúcia Pinheiro 

Pires, Maria Luísa de Medeiros Bairos, Sérgio Paulo Ávila Marques, André 

Filipe Matos de Carvalho, Maria Helena Tavares Chaves Costa. 

 

 E os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia:   

 Ajuda da Bretanha: Bruno Alexandre Machado Correia, Arrifes: Eusébio 

Paulo Massa, Covoada: Maria do Rosário Aragão, Fajã de Baixo: Paulo Vasco 

Medeiros, Fajã de Cima: José do Rego Furtado, Fenais da Luz: João José 

Medeiros, Feteiras: João Manuel Raposo Barbosa, Ginetes: Tiago Vasconcelos 

Pereira, em substituição de João Paulo A. Medeiros, Livramento: Manuel 

António Botelho Soares, Mosteiros: Paulo Jorge F. Almeida, São Sebastião: 

Fátima Fernanda da Silva Moreira, Remédios: André Filipe Machado Correia, 

São José: José Pedro Oliveira Martins, em substituição de José Francisco 

Garcia Mota, São Pedro: Francisco José Guedes, São Roque: Gilberto Araújo 

Rodrigues, São Vicente: Eduardo Manuel Oliveira Cabral, Sete Cidades: 

Manuel Arsénio Cacilhas Roque, Pilar da Bretanha: José M. Carvalho, Santa 

Clara: Ricardo Jorge Raposo Leite.  

  

Não compareceram à reunião os Senhores Vogais: Pedro Miguel Medina R. 

Raposo, José Costa Melo, Alexandre Pascoal e João Roque Filipe que 

apresentaram justificação.  

 

E o Senhor José Dinis Arruda Aguiar (convocado em substituição do Vogal 

Jorge Manuel Almada Macedo) e os Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia de Capelas: André Manuel P. Viveiros e de Santo António: 

Domingos Vasconcelos, que não apresentaram justificação.  
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Contadas as presenças e por haver quórum, nos termos do disposto no 

Regimento da Assembleia Municipal de Ponta Delgada, prosseguiram os 

trabalhos.  

 

A Senhora Deputada Sónia Nicolau pediu a palavra para, no seguimento de 

dúvida suscitada em reunião anterior da Assembleia Municipal, esclarecer que, 

de acordo com o Regimento da mesma, as recomendações devem ser alvo de 

votação. 

E agradeceu. 

 

Procedeu-se à apreciação e aprovação da acta, tendo pedido palavra a 

Senhora Deputada Sónia Nicolau que fez referência a algumas incongruências 

constantes da acta relativamente ao que foi discutido, solicitando a sua 

correcção. Pelo que a acta foi aprovada por maioria, com abstenção do PS, BE 

e Senhores Deputados Conceição Arruda e Rui Raposo. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Conceição Arruda que justificou a sua 

abstenção com o facto de não ter estado presente na reunião.  

E agradeceu. 

 

Em seguida, procedeu-se à leitura da correspondência recebida por esta 

Assembleia nos meses de Julho, Agosto e Setembro. 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

Após, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Luís Maurício para leitura moção 

relativa ao Serviço Público de Televisão na Região Autónoma dos Açores. 

 

No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para 

sublinhar que a bancada do Partido Socialista defende a existência de um 

canal de televisão próprio para os Açores e que o mesmo deve ser 

responsabilidade do Estado, no entanto, não compreende o teor concreto do 

que pretende o PSD com esta moção, quando, na mesma, refere que “deve ser 
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participada pelos Açores”, repudiando, o PS, este tipo de modelo, pelo que o 

seu sentido de voto será o da abstenção. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício, para esclarecer 

que o PSD apresenta esta moção pela positiva, pretendendo defender o 

serviço público de televisão nos Açores. Sublinhou, ainda, que o modelo que o 

PSD defende há muito tempo implica um envolvimento dos órgãos de governo 

próprio e reveste um carácter societário. Finalizou a sua intervenção voltando a 

frisar que a moção tem como linha mestra a defesa da existência de um canal 

de televisão de serviço público para os Açores. 

E agradeceu. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi a moção a votação tendo a 

mesma sido aprovada por maioria com os votos a favor do PSD, BE e Santa 

Clara Vida Nova e abstenção do PS. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para justificar a abstenção 

da bancada socialista com o facto de não discordar com a totalidade do 

documento, já tendo, aliás, manifestado que o PS defende a continuação da 

existência da RTP Açores, discordando, no entanto, do modelo sugerido pelo 

PSD. 

E agradeceu.  

 

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Paulo Vasco Medeiros 

para leitura de Voto de Congratulação pela inauguração do Centro de Estudos 

de Natália Correia na Freguesia da Fajã de Baixo.  

 

Não havendo pedidos de intervenção, foi o voto de congratulação aprovado por 

unanimidade. Este voto encontra-se anexo à acta. 

 

Em seguida, foi dada a palavra à Senhora Deputada Analisa Furtado para 

leitura de voto de protesto relativo ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos 

Açores.  
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Não havendo pedidos de intervenção, foi o voto de protesto rejeitado com os 

votos contra do PSD e favoráveis das restantes bancadas.  Este voto encontra-

se anexo à acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício que fez uso da palavra para 

dizer que o voto contra do PSD se deve a dois factores: não concordarem com 

o PS, quando este diz que o Estado deverá ser o único responsável pela 

prestação de serviço público nos Açores; e por não fazer sentido apresentar 

um voto de protesto contra uma decisão que ainda não foi tomada, como é o 

caso da decisão que o Governo Central irá tomar sobre a manutenção e em 

que moldes da RTP Açores.  

E agradeceu. 

 

Após, foi dada a palavra à Senhora Deputada Luisa Bairos para leitura de voto 

de congratulação pelos setenta e cinco anos de existência da Casa do Povo da 

Fajã de Baixo.  

 

Não havendo pedidos de intervenção, foi o voto de congratulação a votação, 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, encontrando-se este voto 

anexo à acta. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Sónia Nicolau para leitura de moção 

sobre Alteração de Tarifário da Água para Indústria, Comércio e Serviços. 

 

Não havendo pedidos de intervenção foi a moção a votação tendo a mesma 

sido rejeitada com os votos contra do PSD e favoráveis das restantes 

bancadas. Esta moção encontra-se anexa à acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para declaração de voto, 

justificando o voto contra da bancada do PSD, com o facto de haver uma 

quebra de receita neste campo. Além do mais, acrescentou que a “redução 

significativa” que o PS invoca na sua moção nem é quantificada. 

E agradeceu. 
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No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau. Começou 

por questionar a bancada municipal do PSD sobre o facto de, até hoje, o 

Executivo Camarário não ter respondido com estudo, que foi solicitado, para 

comprovar a diminuição de receitas do SMAS mencionada pelo Senhor 

Deputado Luís Maurício. Disse, ainda, que o uso da expressão “redução 

significativa” se deve a não haver resposta a pedidos de estudos sobre este 

assunto, impedindo, assim, conhecer todos os dados. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para realçar que as 

dificuldades económicas são transversais a todos os sectores da economia e 

da sociedade e que o esforço deve ser de todos. 

E agradeceu. 

 

No seguimento, foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que 

realçou que esta questão é pura demagogia, pois as instituições devem ser 

geridas com seriedade, estando, aliás, o tarifário dos SMAS muito abaixo do 

padrão. 

 

Em seguida, foi dada a palavra à Senhora Deputada Maria da Conceição 

Monteiro para leitura de moção relativa à Situação precária dos dez 

trabalhadores da Câmara Municipal de Ponta Delgada.  

 

Não havendo pedidos de intervenção foi a moção a votação tendo a mesma 

sido rejeitada pelos votos contra do PSD e favoráveis das restantes bancadas. 

Esta moção encontra-se anexa à acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para esclarecer que o voto 

contra do PSD se deve ao facto de, na sua perspectiva, a Câmara Municipal 

estar a cumprir a lei, e de que só no fim do contrato dos referidos trabalhadores 

se poderá dizer se os mesmos se encontram em situação precária ou não. 

E agradeceu. 
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Em seguida, foi dada a palavra à Senhora Deputada Maria da Conceição 

Monteiro, para leitura de moção relativa a Reclassificação dos funcionários dos 

Serviços Municipalizados de Ponta Delgada. 

 

Não havendo pedidos de intervenção foi a moção a votação, tendo a mesma 

sido rejeitada com votos contra do PSD e favoráveis das restantes bancadas. 

Esta moção encontra-se anexa à acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para declaração de voto, 

justificando o voto contra, não por estarem contra uma requalificação dos 

trabalhadores em causa, mas por haver necessidade de, primeiro, cumprir a 

comparação de funcionalidades desempenhadas com as funcionalidades que 

são contempladas pela definição da sua categoria.  

E agradeceu. 

 

Após, pediu a palavra a Senhora Deputada Dora Cabete Noronha Rodrigues 

para leitura de recomendação para entrega de informação escrita da situação 

financeira.  

 

Fez uso da palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau que sublinhou que a lei 

é inequívoca ao referir que a informação deve ser fornecida. 

E agradeceu. 

 

No seguimento, pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício que referiu 

que, ao que sabe, a informação solicitada é colocada à disposição de todos os 

Senhores Deputados atempadamente e é, inclusive, apresentada pela Senhora 

Presidente da Câmara.  

E agradeceu. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi a recomendação a votação tendo 

a mesma sido aprovada com a abstenção do PSD e votos favoráveis das 

restantes bancadas.  
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Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Sérgio Ávila para leitura de voto de 

congratulação ao SMAS de Ponta Delgada por vencerem no ano de 2010 o 

concurso nacional efectuado ao sector das Águas de Portugal, no índice de 

imagem, de qualidade apercebida, de valor apercebido, de satisfação e de 

reclamações satisfatoriamente atendidas.  

 

Não havendo pedidos de intervenção foi o voto de congratulação a votação, 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Este voto encontra-se anexo à 

acta. 

 

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Luís Maurício para leitura 

de voto de congratulação pela visita oficial do Senhor Presidente da República. 

 

Não havendo pedidos de intervenção foi o voto de congratulação a votação, 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade e aclamação parcial. Este voto 

encontra-se anexo à acta.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para declaração de voto, 

associando-se o PS à vinda de um Presidente da República ao nosso 

Município. Finalizou dizendo esperar que esta visita não faça conotar Ponta 

Delgada com o roteiro da coesão, tendo em conta que a visita do Senhor 

Presidente da República às ilhas dos Açores se realizou sob a temática das 

ilhas de coesão. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para sublinhar a importância 

da vinda do Senhor Presidente da República ao Município de Ponta Delgada, 

sem qualquer referência ao teor que o PS quis dar, tendo em conta a 

declaração de voto anterior.  

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Vera Pires para leitura de voto de 

protesto relativa à situação dos trabalhadores da Câmara Municipal de Ponta 

Delgada e dos SMAS.  
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Não havendo pedidos de intervenção foi o voto de protesto a votação, tendo o 

mesmo sido rejeitado com os votos contra do PSD, e a favor das restantes 

bancadas. Este voto encontra-se anexo à acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para reforçar o sentido de 

voto do PSD quanto a esta temática, sublinhando que a Câmara Municipal tem 

cumprido a lei, apontando alguns exemplos de trabalhadores que, embora se 

possam sentir injustiçados, apenas têm sido alvo da evolução das leis 

aplicáveis para o sector. 

E agradeceu. 

 

No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Vera Pires apenas para 

referir que os exemplos da intervenção do Senhor Deputado Luís Maurício 

foram manifestamente infelizes. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício que quis esclarecer que os 

exemplos que deu apenas serviram para exemplificar que os trabalhadores em 

causa foram alvo das mudanças legislativas e que a Câmara Municipal se 

limita a actuar dentro dos parâmetros da lei. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, foi dada a palavra à Senhora Deputada Vera Pires para leitura de 

recomendação relativa à Semana da Mobilidade 2012.  

 

Não havendo pedidos de intervenção, foi a recomendação a votação, tendo a 

mesma sido rejeitada, com os votos contra do PSD e a favor das restantes 

bancadas. Esta recomendação encontra-se anexa à acta.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Helena Costa para declaração de voto, 

justificando o voto contra do PSD com o facto de considerar que este dia sem 

carros perturba o funcionamento normal da cidade, causando transtorno no 

comércio citadino e nos seus munícipes. Quanto à inclusão da semana da 
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mobilidade no programa, como sugere a Recomendação apresentada, não há 

necessidade de o fazer já que no programa de actividades camarárias estão 

contempladas acções de sensibilização para esta temática. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, foi dada a palavra à Senhora Deputada Vera Pires para leitura de 

Recomendação sobre o Dia Mundial do Animal. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para, enquanto cidadão, e 

não como representante do PSD, referir que considerou que a recomendação 

apresentada não apresenta nada de novo, pois o que elenca já deverá fazer 

parte da consciência cívica de cada cidadão. 

E agradeceu. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi a recomendação a votação 

tendo a mesma sido rejeitada com os votos contra do PSD, abstenção do 

Senhor Deputado Marco Silva e votos a favor das restantes bancadas. Esta 

recomendação encontra-se anexa à acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Marco Silva para, em declaração de voto, 

referir que, sendo membro de Associações em prol da defesa dos animais, 

está, na sua essência, de acordo com a recomendação apresentada. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra a Senhora Deputada Helena Costa para 

declaração de voto da bancada do PSD, esclarecendo que consideram que a 

Câmara Municipal de Ponta Delgada cumpre com todos os requisitos legais 

referentes ao Canil de Ponta Delgada, apresentando as melhores condições 

para os animais. Sublinha que o PSD não está contra o que defende a 

recomendação, salientando, no entanto, que mais deve ser feito por 

associações e Organizações Não Governamentais, assumindo, assim, a 

sociedade civil um papel fundamental.  

E agradeceu. 
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No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Vera Pires que declarou 

concordar com a importância que a sociedade civil deve assumir, não se 

devendo, porém, descurar o papel das entidades, concretamente das Câmaras, 

através do poder local e da proximidade dos cidadãos, pois a realidade é que 

continuam animais a ser abandonados e mal tratados.  

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Vera Pires para leitura de moção 

sobre a redução da emissão da RTP/Açores.  

 

Não havendo pedidos de intervenção foi a moção a votação, tendo a mesma 

sido rejeitada com os votos contra do PSD e a favor das restantes bancadas. 

Esta moção encontra-se anexa à acta.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau que, em declaração de 

voto, referiu que o PS concorda com a moção em causa, com excepção da 

observação “os Governos da Região e da República” nada fizeram”, pois a 

obrigação de serviço público nesta temática recai apenas sobre o Governo da 

República. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para declaração de voto, 

justificando o voto contra da bancada do PSD com o facto de não concordarem 

com a lógica e ideologia por trás do texto apresentado. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrado o Período de 

Antes da Ordem do Dia e decretou dez minutos de intervalo. 

 

Período da Ordem do Dia 

 

Iniciado o Período da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa deu a 

palavra à Senhora Presidente da Câmara para apresentação da actividade 

camarária relativamente aos últimos dois meses. 



12 
 

PONTO 1 – APRESENTAÇÃO DA ACTIVIDADE CAMARÁRIA 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara para a apresentação, com 

suporte de Power Point, do relatório de actividades da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada e dos SMAS e relatório financeiro. 

 Este documento encontra-se anexo a esta acta.    

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado André Carvalho para colocar três 

questões: a primeira relativa a uma notícia sobre escoamento de esgotos na 

zona balnear no Forno da Cal; a segunda, sobre a acção do ANIMA Cultura e a 

necessidade de se especificar que tipo de apoio é dado a cada evento na 

documentação que é dada a conhecer; a terceira questão prende-se com a 

iniciativa Obras em casa na 3ª Idade, tendo-se verificado um decréscimo de 

pedidos, indagando, assim, o Senhor Deputado sobre a necessidade ou não se 

de readaptar a iniciativa a novas realidades.  

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Luísa Bairos para solicitar esclarecimento 

quanto a dois pontos. O primeiro referente à rubrica “atendimentos”, no Plano 

da Acção Social, onde consta que foram feitos 17 pedidos de munícipes, 

solicitando, assim, saber que tipo de encaminhamento foi feito. A segunda 

questão prende-se com o Apoio à Habitação degradada, solicitando 

esclarecimento sobre que tipos de apoios foram dados. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para solicitar alguns 

esclarecimentos. O primeiro prende-se com a avaliação da recolha de lixo, 

assunto já trazido a esta Assembleia Municipal, solicitando esclarecimento 

sobre qual a avaliação que o executivo camarário faz sobre as alterações que 

ocorreram na recolha de lixo. Quanto ao Campo de São Francisco, a Senhora 

Deputada colocou, também, algumas questões, concretamente: por que valor o 

ANIMA adjudicou a exclusividade de fornecimento de bebidas para as Noites 

de Verão, e em que moldes será realizada a requalificação do espaço do 

Campo São Francisco e que valores comportará esta obra. A última questão 

colocada referiu-se ao empreendimento Piedade Jovem e à necessidade de se 
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solucionar o abandono a que o mesmo está vedado, expondo o caso dos 

espaços exteriores e de haver um edifício não concluído que tem, no entanto, 

licença de utilização. Concluiu a sua intervenção perguntando para quando a 

abertura do centro de idosos dos Arrifes inaugurado em Setembro de 2009. 

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que começou por 

esclarecer que, pedindo informação aos SMAS, pode afirmar que não houve 

escoamento de esgotos para o Forno da Cal. Quanto aos apoios dados pelo 

Anima Cultura, referiu que a maioria dos mesmos são logísticos, mas que 

haverá também apoio financeiro, dependendo do evento. No que concerne à 

questão sobre as Obras na 3ª Idade, a Senhora Presidente da Câmara referiu 

que não como prever se os idosos solicitam mais ou menos serviços ou o seu 

motivo, pelo que o programa existe para quem o procura. Quanto às questões 

levantadas pela Senhora Deputada Luísa Bairos, referiu que todos os pedidos 

de atendimento são acompanhados pelas diferentes áreas de intervenção, 

conforme o assunto. No que concerne à recolha de resíduos sólidos, a Senhora 

Presidente da Câmara esclareceu que a avaliação continua a realizar-se e tem 

sido acompanhada de acções de sensibilização e de educação permanente, 

estando o novo panfleto a ser finalizado para ser distribuído a partir do Outono. 

Relativamente às questões do Campo São Francisco, elucidou que a empresa 

que tem a Sagres foi a empresa que patrocinou as Noites de Verão. Quanto à 

requalificação, a obra foi adjudicada a um Gabinete de Arquitectura situado em 

Portugal Continental, por ser especialista em iluminação cénica. No que 

concerne ao empreendimento Piedade Jovem, esclareceu que há questões 

jurídicas já conhecidas e que devem ser sanadas, não cabendo ao Município 

responsabilidade nesta área, nem mesmo quanto à atribuição de licença de 

utilização, pois a mesma é passada mediante solicitação do promotor que 

assina termo de responsabilidade para o efeito.  

 

No seguimento, pediu a palavra o Senhor Deputado André Carvalho, que 

solicitou esclarecimento mais pormenorizado sobre cada tipo de apoio dado 

pelo Anima Cultura a eventos. Disse, ainda, que a informação de escoamento 
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de esgotos na zona balnear do Forno da Cal foi dada pelo próprio funcionário 

do local, em entrevista. 

E agradeceu. 

 

Também para esclarecimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia 

Nicolau que começou por perguntar qual a atitude da Câmara Municipal quanto 

às acções de fiscalização aos nossos munícipes quanto à colocação de lixo 

nos contentores próprios. Relativamente ao Campo de São Francisco, 

perguntou porque foi adjudicada a obra a um gabinete não açoreano. A 

Senhora Deputada sublinhou, ainda, sobre o empreendimento Piedade Jovem, 

que a Câmara Municipal de Ponta Delgada deve assumir as suas 

responsabilidades. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra o Senhor Deputado Ricardo Pacheco que fez uso 

da palavra para dar ênfase ao Parque Urbano e à sua importância para o 

concelho, havendo cada vez mais munícipes a utilizá-lo. Aproveitou, neste 

sentido, para sugerir que se incluam mais equipamentos, nomeadamente para 

crianças e para a prática do desporto. Disse, ainda, que, relativamente à 

recolha de lixo, não conhece outro concelho nos Açores tão bem equipado 

como o de Ponta Delgada. O Senhor Deputado aproveitou, ainda, para 

perguntar se estará prevista alguma iniciativa que estimule o surgimento de 

empregos. Perguntou, ainda, sobre o museu de arte moderna.  

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que esclareceu, 

relativamente ao Forno da Cal, que o funcionário que deu a entrevista não terá 

conhecimento sobre o assunto. Quanto às adjudicações realizadas pelo Anima 

Cultura relembra que a mesma é uma empresa e que o seu Plano de 

Actividades, Relatório de Contas, entre outra documentação, são passíveis de 

serem consultados para melhor informação sobre estas questões. Quanto aos 

resíduos, a Senhora Presidente da Câmara explicou que a sensibilização 

continuará a ser feita e que, em último caso, recorre-se às contra-ordenações. 

Quanto a recorrer a empresas não sediadas nos Açores, esclareceu que foi 
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lançado concurso e que a adjudicação em causa será uma excepção, pois o 

Município, através do seu Executivo, tem promovido o apoio a empresas locais. 

Em relação à Piedade Jovem serão desencadeados os procedimentos normais 

no âmbito das obras particulares. Terminou, dizendo que, em relação ao 

Parque Urbano, os equipamentos serão considerados, havendo, no entanto, 

questões de direitos de autor, com o arquitecto paisagístico do Parque, o que 

demora o seu tempo. No que concerne a oportunidades de emprego, disse que 

esta valência cabe ao Governo Regional. Quanto à última questão levantada, 

relativa ao museu de arte moderna, disse que já foi desenvolvido estudo prévio 

para que o museu se localize no Parque Urbano da cidade.  

  

PONTO 2 – PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO DA SAAGA 

Foi presente o ofício n.º 16287, datado de 9 de Agosto, da Câmara Municipal 

de Ponta Delgada, enviado o processo sobre o assunto designado em epígrafe, 

para efeitos de aprovação em conformidade com o n.º2 alínea a) do artigo 53º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º5-2002 

de 11 de Janeiro. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que referiu tratar-se de 

obrigatoriedade, que decorre da lei, de elaboração de Plano de Emergência de 

espaço externo por parte da Câmara Municipal de Ponta Delgada, vindo à 

Assembleia Municipal para aprovação final.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau apenas para relembrar que 

a promessa feita da requalificação da via de Santa Clara seja realizada. 

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que esclareceu que a via 

em causa teve várias vicissitudes com o 1º Concurso, com desistência de 

concorrentes, e houve necessidade de se recomeçar, com a certeza de que a 

obra seria financiada pelo Pró Convergência. Assim, esclareceu que se está a 

trabalhar no 2º Concurso, agora com todas as condições para ser executado.   
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Não havendo mais pedidos de intervenção, foi o Ponto 2 a votação, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 3 – PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE  

PORMENOR DOS VALADOS 

Foi presente o ofício n.º 16654, datado de 16 de Agosto, da Câmara Municipal 

de Ponta Delgada, enviado o processo sobre o assunto designado em epígrafe 

para efeitos de aprovação em conformidade com a alínea b) do n.º2 artigo 100º 

do Dec-Lei n.º46/2009, de 20 de Fevereiro. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que referiu tratar-se de 

pedido de suspensão, por conjunto de solicitações de vários proprietários de 

terrenos para alteração de terreno urbano. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau que indagou se a 

suspensão do Plano de Pormenor se deve apenas devido a uma questão de 

loteamentos e por quanto tempo estará suspenso e quando tal se sucederá. 

E agradeceu. 

 

No seguimento, foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que 

esclareceu que a suspensão do Plano de Pormenor é parcial e deve-se a um 

pedido dos promotores, não ficando um vazio de gestão, pois aplica-se o Plano 

de Director Municipal. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi o Ponto 3 a votação, tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria, com a abstenção do PS, BE e Santa Clara 

Vida Nova, com efeitos imediatos. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau que esclareceu que o 

sentido de voto do PS se deve ao facto de considerarem ser de extrema 

importância a manutenção dos Planos de Pormenor pela salvaguarda das 

zonas do território municipal no concelho de Ponta Delgada. 

E agradeceu. 
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PONTO 4 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - 2012 

Foi presente o ofício n.º17100, datado de 25 de Agosto do ano em curso, da 

Câmara Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo sobre o assunto em 

epígrafe para efeitos de aprovação em conformidade com o disposto nos 

artigos 53º n.º2 alínea f) e 64º n.º6 alínea a) ambos da Lei n.º5-A2002, de 11 

de Janeiro e artigo 112º n.º5 do Dec.- Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que referiu tratar-se de 

proposta da manutenção das taxas de IMI nos mesmos valores do ano anterior, 

ou seja 0,7% para prédios urbanos e 0,35% para prédios urbanos avaliados 

nos termos do CIMI. 

 

Não havendo pedidos de intervenção foi o Ponto 4 a votação, tendo o mesmo 

sido aprovado por maioria, com os votos a favor do PSD e Santa Clara Vida 

Nova, contra do BE e abstenção do PS, com efeitos imediatos. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Vera Pires para declaração de voto, 

referindo que o BE considerar que o IMI a cobrar deve levar em consideração a 

situação social dos contribuintes, e que deveriam ser os edifícios devolutos e 

degradados a ser taxados em valores mais elevados, pelo que votou contra. 

E agradeceu. 

 

PONTO 5 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO 

Foi presente o ofício n.º17882, datado de 13 do corrente mês, da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo sobre o assunto em epígrafe 

para efeitos de aprovação em conformidade com o disposto no artigo 64º n.º6 

alínea a) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei 

n.º5-A2002, de 11 de Janeiro. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que referiu tratar-se de 

solicitação de empréstimo destinado a financiar vários projectos de 
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investimento que se iniciarão este ano e que terão o seu prazo de execução 

prolongado até ao próximo ano. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sara Brum para indagar porque um 

anterior empréstimo, que já havia sido aprovado, não foi contratado, sendo que 

o mesmo seria mais vantajoso em termos de spread. Colocou, ainda, uma 

questão relativamente a uma interpretação de dispositivo legal da que elenca 

os moldes para contratação de empréstimo pela Câmara Municipal.  

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que esclareceu que 

houve um empréstimo aprovado anteriormente, mas que entretanto o projecto 

sofreu modificações, pelo que houve necessidade de reajustamento. Para além 

disso, o prazo para a contratação com o banco foi ultrapassado, sendo 

necessário renegociar-se, assim, um novo empréstimo. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sara Brum para esclarecer que a sua 

dúvida se prendia com a interpretação do artigo que referiu e voltou a perguntar 

qual o prazo para contratação deste empréstimo. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que referiu que não 

voltariam a deixar passar o prazo e que este empréstimo iria ser contratado. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi o Ponto 5 a votação, tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria, com os votos a favor do PSD e Santa Clara 

Vida Nova, abstenção do PS e BE, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 6 – AJUSTE DIRECTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE 

MANUTENÇÃO DE UMA VIATURA PESADA 

Foi presente o ofício n.º17879, datado de 19 do corrente mês, da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo sobre o assunto em epígrafe 

para efeitos de aprovação de acordo com o n.º1 do artigo 22º do Dec-Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho. 
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Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que explicou que se trata 

de pedir autorização de procedimento, sendo necessária a aprovação da 

Assembleia por se tratar de prestação de serviços plurianual.  

 

Não havendo pedidos de intervenção foi o Ponto 6 a votação, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 7 – AJUSTE DIRECTO PARA LOCAÇÃO DE UMA VIATUR A 

LIGEIRA 4X4 

Foi presente o ofício n.º 17880, datado de 13 do corrente mês, da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo sobre o assunto designado 

em epigrafe, para efeitos de aprovação, de acordo com o n.º 1 do artigo 22º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que explicou que, nos 

mesmos moldes do Ponto anterior, há necessidade de aprovação por parte da 

Assembleia Municipal por ser plurianual. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau que fez uso da palavra 

para dizer que a viatura em causa tem marca específica, o que permite que 

apenas uma empresa, no caso, a concessionária da marca, tenha oportunidade 

de concretizar este negócio. 

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ponta 

Delgada que esclareceu que as características exigíveis para a viatura, e que 

estão especificadas, indicavam uma marca concreta. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi o Ponto 7 a votação, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 
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PONTO 8  - SMAS – 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O 

ANO DE 2011 

Foi presente o ofício n.º18281, datado de 19 do corrente mês, da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo sobre o assunto em epígrafe 

para efeitos de aprovação em conformidade com o disposto no artigo 64º n.º6 

alínea a) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei 

n.º5-A2002, de 11 de Janeiro. 

 

PONTO 9 – APSM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL DO 

PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

Foi presente o ofício n.º 18210, datado de 19 do corrente mês, da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo sobre o assunto designado 

em epígrafe, para efeitos de aprovação, em conformidade com a alínea e) do 

n.º4 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 

pela Lei n.º5-A/2002 de 11 de Janeiro.  

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que explicou propor a 

aprovação de subsídio para ser entregue pelos SMAS à APSM. 

 

Não havendo pedidos de intervenção foi o Ponto 8 a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 

 

Não havendo pedidos de intervenção foi o Ponto 9 a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 

 

Não havendo mais qualquer assunto a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão pelas dezoito horas e 

quinze minutos da qual se elaborou a presente acta que foi aprovada por                         

e que eu,                                                                  como primeiro Secretário da 

mesa, redigi, lavrei e subscrevi. 

 

 

 

 


