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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 

 
ACTA 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO 2011 

 
 
 Aos vinte e nove dias do mês de Junho 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 15 de Junho 

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, Luísa Teixeira de 

Magalhães Sousa Moniz, José Manuel Medeiros, Sónia Passos de Barros 

Borges de Sousa, José Maria Andrade, e Rita Rodrigues. 

 

 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: 

 

Maria da Piedade Lima Lalanda Gonçalves Mano, Luís Maurício Mendonça 

Santos, Maria da Conceição Monteiro, Cândida Maria da Costa Benevides, 

Ricardo Manuel Viveiros Cabral, Roberto da Câmara, Maria das Mercês 

Pacheco em substituição de Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues, Sónia 

Cristina Franco Nicolau, Marco António Moniz Silva, Maria de Fátima Costa 
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Soares Dias, José Carlos Simas Raposo, Manuel Fernando Oliveira Campos, 

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

Botelho Viveiros da Silva Lemos Duarte, 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, Capelas: André 

Manuel Pereira de Viveiros, Fajã de Baixo: João Carlos Resendes Carreiro, 

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

Feteiras: João Manuel Raposo Barbosa, Livramento: Manuel António Botelho 

Soares, São Sebastião: Fátima Fernanda da Silva Moreira, Relva: José da 

Costa Melo, Remédios: André Filipe Machado Correia, Santo António: 

Domingos Vasconcelos, São José: Jorge Miguel Amaral, 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, Santa Clara: Ricardo Jorge Raposo 

Leite.  

  

Não compareceram à reunião o Senhor Vogal: Cláudio Borges Almeida, e o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia dos Arrifes: Eusébio Paulo Massa e 

Pilar da Bretanha: José Manuel Botelho de Carvalho, que apresentaram 

justificação.  

 

E os Senhores Vogais Jorge Manuel de Almada Macedo, Maria da Conceição 

Arruda, Ricardo Nuno Amaral Pacheco, José Luís Pimentel Amaral, Pedro 

Miguel Medina Raposo, Vera Lúcia Pinheiro Pires e os Senhores Presidentes 

das Juntas de Freguesia de Candelária: Roberto Amaral, Covoada: Maria do 

Rosário Aragão, Ginetes: João Paulo Medeiros, Mosteiros: Paulo Jorge 

Almeida e Santa Bárbara: João Carlos Arruda, 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.  

 

Procedeu-se à aprovação da acta, não havendo nenhum pedido de 

intervenção. Pelo que a acta foi aprovada por maioria, com quatro abstenções 

do PS. 

 

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

Assembleia nos meses de Maio e Junho. 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

Após, foi dada a palavra à Senhora Deputada Maria Luísa Bairos, para leitura 

de voto de congratulação pela celebração dos 25 anos da Associação Musical 

Edmundo Machado Oliveira.  

 

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

unanimidade. Este voto encontra-se anexo à acta e foi dado conhecimento do 

mesmo à Associação em causa. 

 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Maria Mercês Pacheco para leitura de 

voto de pesar pelo falecimento de Alcindo Alves dos Santos.  

 

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 ao Senhor Deputado Ricardo Cabral para 

leitura de voto de congratulação pela consagração do Clube Águia dos Arrifes 

como vencedor do campeonato da 1ª Divisão de Futebol de São Miguel. 
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Não havendo pedidos de intervenção, foi o voto de congratulação aprovado por 

unanimidade. Este voto encontra-se anexo à acta e foi dado conhecimento do 

mesmo ao Clube em causa e à Associação de Futebol de Ponta Delgada.  

Após, foi dada a palavra à Senhora Deputada Sónia Nicolau para leitura de 

voto de congratulação pelo trigésimo quinto aniversário do Grupo Folclórico de 

Cantares e Bailares da Relva.  

 

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

unanimidade. Este voto encontra-se anexo à acta e foi dado conhecimento do 

mesmo ao Grupo Folclórico em causa. 

 

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

de voto de pesar pelo falecimento de Alcindo Alves dos Santos.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda, apenas para realçar 

haver uma diferença no que concerne a uma informação temporal nos votos do 

PSD e PS, desconhecendo qual a correcta. 

E agradeceu 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi o voto de congratulação 

aprovado por unanimidade. Este voto encontra-se anexo à acta. 

 

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

congratulação pela celebração dos 25 anos da Associação Musical Edmundo 

Machado Oliveira.  

 

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 Sónia Nicolau para leitura 

de moção que solicita à edilidade camarária que desencadeie os 

procedimentos para alterar os estatutos das empresas municipais ANIMA e 

Ponta Delgada Social, de modo a conforma-los com a lei, considerando a 

bancada do PS que, nos termos da legislação aplicável, os estatutos de ambas 
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as empresas usurpam poderes a esta Assembleia Municipal em alguns dos 

seus artigos.  

E agradeceu.  

 

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

sido rejeitada, com os votos contra do PSD (vinte e um votos), a favor do PS 

(treze votos) e abstenção de Santa Clara Vida Nova (um voto). 

 

No seguimento, pediu a palavra o Senhor Deputado Marco Silva que justificou 

o sentido de voto invocando que a Assembleia Municipal não dispõe de 

elementos técnico-jurídicos que permitam avaliar esta situação. 

E agradeceu. 

 

Após, foi dada a palavra à Senhora Deputada Sónia Nicolau para leitura de 

moção para apresentação de diagnóstico do estado de conservação dos 

equipamentos desportivos a cargo da edilidade camarária e que na última 

sessão deste ano seja submetido para aprovação proposta de investimento 

estimado por freguesia e por equipamento a intervir.  

E agradeceu.  

 

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

declaração do sentido de voto do Senhor Deputado Marco Silva, referente à 

moção apresentada anteriormente, ilustra o sentido de voto de toda a bancada 

do PSD. 

 

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

mesma sido rejeitada com os votos contra do PSD (vinte e um votos), a favor 

do PS (treze votos) e abstenção de Santa Clara Vida Nova (um voto). 

 

No seguimento, pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para 

declaração de voto, referindo que o voto contra por parte da bancada do PSD 

não significa que esteja contra a conservação e reabilitação dos edifícios 

utilizados para a prática desportiva, mas sim por considerar que cabe ao 

Executivo Camarário definir prioridades e avaliar as acções a tomar neste 
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âmbito, cabendo à Assembleia Municipal, aquando da apresentação das 

actividades camarárias, questionar tal ordem de prioridades. 

E agradeceu. 

 

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

esclarecendo que com a moção estão apenas a propor uma metodologia de 

trabalho que beneficie todos.  

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra o Senhor Deputado Ricardo Cabral para 

apresentação de recomendação referente a elaboração de imediato do 

protocolo de cedência, para benefício da população.  

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício, que sublinhou que o PSD 

está de acordo com as premissas da recomendação apresentada, 

esclarecendo não haver má vontade camarária quanto a este processo. Disse, 

aliás, saber que a Câmara Municipal de Ponta Delgada já tomou a iniciativa de 

o processo ser iniciado, tendo enviado comunicação ao Senhor Secretário 

Regional da Saúde, já que a Secretaria Regional da Saúde solicita a cedência 

formal por parte da Câmara Municipal de Ponta Delgada do espaço para 

ocupação do posto de saúde dos Remédios.  

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado André Correia para enaltecer que se 

mantem um impasse quanto a este assunto, o que só prejudica os habitantes 

que se mantêm com a questão do posto de saúde por resolver. Neste sentido, 

sugeriu que se formasse o grupo de trabalho, que incluiria Remédios, Ajuda da 

Bretanha e Pilar da Bretanha, a fim de elaborarem o protocolo em falta.  

E agradeceu. 

 

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

já teve oportunidade de esclarecer qual o ponto de situação deste assunto. 

Assim, relembrou que cabe ao Senhor Secretário da Saúde remeter pedido 

formal de cedência da escola. 
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E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Piedade Lalanda que apresentou 

moção para alargamento do serviço de transporte público urbano, para que aos 

fins-de-semana possa existir, pelo menos, mais uma carreira de Mini-Bus com 

ponto de partida e chegada Hospital-Centro da cidade de Ponta Delgada. 

E agradeceu. 

 

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

sido aprovada pelos votos a favor do PS e Santa Clara Vida Nova e abstenção 

do PSD.  

 

No seguimento, pediu a palavra o Senhor Deputado Luís Maurício para 

declaração de voto, justificando a abstenção do PSD dizendo que a proposta 

do PS deve ser analisada cuidadosamente, tendo em consideração a 

cabimentação orçamental. Salientou, ainda, que a mobilidade para o Hospital 

do Divino Espírito Santo é uma responsabilidade, não só da Câmara Municipal, 

mas também das outras entidades regionais responsáveis pela rede de 

transportes, apelando a uma sinergia de esforços neste sentido. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda para declaração de 

voto, esclarecendo que a rede do Mini-Bus foi uma concretização deste 

Executivo Camarário e que, por isso, se impõe a esta edilidade fazer os 

melhoramentos devidos à rede em questão.  

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 referiu 

haver o agendamento de mais um ponto – Desafectação do domínio público do 
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município da parcela 1 E2 – Rua do Tanque Bettencourt e afectação ao 

domínio público do município das parcelas 3,4 e 5 – Rua da Canada, todas da 

freguesia de Ginetes propondo o mesmo a votação, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade.  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra à Senhora Presidente da Câmara 

para apresentação da actividade camarária relativamente aos últimos dois 

meses. 

  

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 a Senhora Deputada Helena Costa que fez uso da palavra 

para acrescentar alguma informação sobre as Noites de Verão, que se 

realizam há nove anos no Campo de São Francisco, sublinhando que se trata 

de um projecto bem-sucedido que se deve manter, para gosto de todos os 

cidadãos que o frequentam. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda que referiu, no âmbito 

do tema da recolha dos resíduos, que a qualidade da recolha dos resíduos 

piorou bastante, sendo notório o aumento da sujidade e de lixo nas vias 

públicas, o que leva a concluir que a decisão camarária de redução dos dias de 

recolha de resíduos não se revelou positiva. Disse, ainda, que, contrariamente 

ao que foi debatido e defendido pela Senhora Presidente da Câmara em 

Assembleia Municipal anterior, houve informação dada erradamente aos 

munícipes quanto à recolha de resíduos de metal e plástico em algumas 

freguesias, tendo-se afirmado que a mesma existiria, não havendo, afinal, dia 

para tal recolha. Assim, concluiu quanto a este tema, indagando este 

Executivo, se irão rever os procedimentos e de que modo será feito o reforço 

dos equipamentos de recolha, bem como a divulgação de tal reforço. A 
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Senhora Deputada solicitou, ainda informação sobre o projecto Nível, que 

nunca mais foi referido. Finalizou a sua intervenção, fazendo menção ao 

assunto do posto de saúde da Bretanha, referindo expressamente que o pedido 

formal foi feito pelo Secretário Regional da Saúde a 20 de Junho de 2011. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau, para pedir ponto de 

situação sobre a empresa municipal Cidade em Acção. Em seguida, salientou 

que o modelo de funcionamento do Campo São Francisco deve ser revisto, por 

ser prejudicial para os comerciantes das zonas circundantes, por não ter as 

melhores condições de higiene e por ter horários que são incomodativos. 

E agradeceu.  

 

No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Helena Costa que frisou 

que todos os procedimentos e regras estão criados. Disse haver horário 

definido, fiscalização e acompanhamento constante e que o que não será tão 

fácil controlar, serão os excessos que alguns dos utilizadores do campo 

poderão fazer a horas em que o mesmo já fechou, por exemplo. 

  

Após, pediu a palavra o Senhor Deputado Ricardo Cabral para abordar o tema 

do Projecto Cidade Saudável. Quanto ao mesmo colocou três questões: Qual a 

razão da existência das colaborações do Centro de Saúde de Ponta Delgada 

nestes projectos? Qual a razão de nunca o Centro de Saúde de Ponta Delgada 

ter sido representado em reunião com a Autarquia? Não será este Centro de 

Saúde uma mais-valia para os projectos? 

E agradeceu. 

 

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

abordar a questão da recolha selectiva, esclareceu estar a acompanhar esta 

questão de forma permanente, aguardando que termine um concurso lançado 

para instalação de mais equipamentos de colocação de resíduos. Referiu, 

ainda, que o folheto de divulgação e informação dos serviços de recolha de 

resíduos se encontra, ainda, a ser alterado, de modo a conter informação 

correcta actualizada.  
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Quanto à questão do posto de saúde da Bretanha, esclareceu que foi da sua 

iniciativa o contacto inicial com o Senhor Secretário da Saúde, através de 

mensagem electrónica e de telefonema, sendo que, a haver um pedido formal 

por parte do mesmo, este ainda não chegou às suas mãos. Quanto ao projecto 

Cidade em Acção, disse que o mesmo continua a desenvolver o seu programa 

de forma natural. Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Deputado 

Ricardo Cabral, a Senhora Presidente da Câmara esclareceu que, conforme 

teve oportunidade de mostrar na apresentação das Actividades Camarárias, o 

Centro de Saúde de Ponta Delgada é presença regular e parceiro no projecto 

Cidade Saudável, pelo que não compreende as questões.  

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Ricardo Cabral para esclarecer que nos 

últimos oito anos não houve nenhuma reunião entre a Administração do Centro 

de Saúde de Ponta Delgada e a Câmara Municipal de Ponta Delgada, o que 

inviabiliza a potencialidade de projectos como o Projecto Cidade Saudável.  

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para esclarecer que a 

questão que colocou sobre a sociedade Cidade em Acção visa saber o seu 

ponto de situação, uma vez que passaria a ser uma empresa 100% municipal e 

haveria fusão com a Acção PDL. Quanto ao site da Juventude, referiu que o 

mesmo foi apresentado, na altura, pela Senhora Presidente da Câmara, e 

tinha, inclusive, ligação através da página oficial do Município de Ponta 

Delgada. Assim, perguntou se o referido site ainda se encontra activo. 

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que, no seguimento da 

intervenção do Senhor Deputado Ricardo Cabral, reforçou que a Câmara 

Municipal de Ponta Delgada tem tido reuniões periódicas com o Centro de 

Saúde de Ponta Delgada no âmbito do Projecto Cidade Saudável, pelo que, o 

que questiona é se as mesmas reuniões serão à revelia do Conselho 

Administrativo da entidade em causa.  

Em relação à Cidade em Acção e à Acção PDL, a Senhora Presidente da 

Câmara esclareceu que este assunto foi sempre alvo de discussão em 
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anteriores Assembleias e, neste momento, após fusão, há apenas a sociedade 

Acção PDL. Quanto ao portal da juventude, a Senhora Presidente esclareceu 

que o mesmo se encontra em funcionamento desde Dezembro de 2010. 

E agradeceu. 

 

PONTO 2 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2011 

Foi presente o ofício n.º 10098, datado de 15 do mês em curso, da Câmara 

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

em epígrafe, em conformidade com o estipulado no n.º3 do artigo 5º da Lei 

n.º12-A/2011, de 11 de Janeiro. 

 

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

proposta de alteração do mapa de pessoal, relacionada com a necessidade 

futura de técnicos dos Departamentos de Apoio Técnico e de Gestão 

Financeira.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda que começou por dizer 

que qualquer alteração ao quadro de pessoal deve incluir a audição de 

representantes dos Trabalhadores. Assim sendo, questionou se, no âmbito 

deste processo, os mesmos foram ouvidos. Prosseguiu, questionando o que se 

terá alterado para só agora se incluir esta necessidade de contratação de 

pessoal, sendo que a mesma não está reflectida no Orçamento para 2011. 

Finalizou a sua intervenção questionando como pensa este Executivo 

Camarário balançar estas novas contratações com a exigência de redução de 

funcionários públicos em 2012 em 2%.  

E agradeceu.  

 

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

Sindicato dos Trabalhadores foi ouvido e que deu parecer positivo quanto às 

contratações referidas. Disse, ainda, que as pessoas em causa mantêm-se em 

contrato com termo certo, sendo que, quando esgotados os prazos que a lei 

concede, se avaliarão as necessidades de passar a termo incerto. 

E agradeceu.  
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No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda para dar 

conhecimento de uma comunicação escrita por parte do Sindicato dos 

Trabalhadores a qual apresentou, não um parecer favorável, mas sim uma 

reacção quanto ao facto de não serem consultados. 

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que voltou a frisar que foi 

dado conhecimento ao Sindicato dos Trabalhadores do alargamento do mapa 

de pessoal e que, aliás, nada obrigado a Câmara a dar este conhecimento ou a 

envolver aquela entidade.  

E agradeceu.  

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi o Ponto 2 a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 3 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍ PIO DA 

PARCELA 1 E2 – RUA DO TANQUE BETTENCOURT E AFECTAÇÃ O AO 

DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DAS PARCELAS 3,4 E 5 –  RUA DA 

CANADA, TODAS DA FREGUESIA DE GINETES 

Foi presente o ofício n.º 13094, datado de 27 do mês em curso, da Câmara 

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

em epígrafe, em conformidade com o estipulado na alínea b) do nº4 do artigo 

53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na redacção conferida pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

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

uma permuta entre duas parcelas, com vista ao alargamento da via que foi 

realizado. 

 

Não havendo qualquer pedido de intervenção foi o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 
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Não havendo mais qualquer assunto a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão pelas dezasseis 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. 

 

 

 

 

 


