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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 

 
ACTA 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2011 

 
 
 Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, reuniu, 

em sessão ordinária, nos termos do previsto no n.º 1 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 José Carlos Simas Raposo, secretariado 

pelo Primeiro Secretário, Cândida Maria da Costa Benevides e pela Senhora 

Maria José Botelho Viveiros da Silva Lemos Duarte como Segunda Secretária, 

para cumprimento da ordem de trabalhos constante da convocatória de 18 de 

Abril 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 Vieira de 

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

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: 

 

Maria da Piedade Lima Lalanda Gonçalves Mano, Jorge Manuel de Almada 

Macedo, Ricardo Manuel Viveiros Cabral, Roberto da Câmara, Isabel Maria 

Duarte de Almeida Rodrigues, Ricardo Nuno Amaral Duarte Pacheco, Sónia 

Cristina Franco Nicolau, Marco António Moniz Silva, José Luís Pimentel 

Amaral, Maria de Fátima Costa Soares Dias, Pedro Miguel Medina Rodrigo 
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Raposo, Sara Cristina Brum de Medeiros, Cláudio Borges Almeida, Vera Lúcia 

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

André Filipe Matos de Carvalho, Maria Helena Chaves Costa. 

 

 E os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia:  

 Arrifes: Eusébio Paulo Ferreira Massa, Candelária: Roberto C. Amaral, 

Capelas: André Manuel Pereira de Viveiros, Fajã de Cima: José do Rego 

Furtado, Fenais da Luz: João José Medeiros, Feteiras: João Manuel Raposo 

Barbosa, Ginetes: João Paulo Arruda Medeiros, Livramento: Manuel António 

Botelho Soares, Mosteiros: Paulo Jorge Franco Almeida, São Sebastião: José 

Maria Pereira Rego, em substituição de Fátima Fernanda da Silva Moreira, 

Relva: José Carlos Carreiro Soares, em substituição de José da Costa Melo, 

Remédios: André Filipe Machado Correia, Santa Bárbara: João Carlos Arruda, 

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

Garcia Mota, São Roque: Gilberto Araújo Rodrigues, São Vicente: Eduardo 

Manuel Oliveira Cabral, Pilar da Bretanha: José Manuel Botelho Carvalho e 

Santa Clara: Ricardo Jorge Raposo Leite.  

  

Não compareceram à reunião os Senhores Vogais: Luís Maurício 

Mendonça Santos, Manuel Fernandes Oliveira Campos, Paulo Hugo Falcão P. 

Viveiros e os Presidentes das Juntas de Freguesia de: Ajuda da Bretanha: 

Bruno Alexandre Machado Correia, Fajã de Baixo: Paulo Vasco Medeiros, 

Santo António: Domingos Vasconcelos e Sete Cidades: Manuel Arsénio Roque, 

que não apresentaram justificação.  

 

Bem como os Senhores Vogais Maria da Conceição Monteiro, Maria da 

Conceição da Costa Pimentel Viveiros Arruda e o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de São Pedro: Francisco José Guedes, que apresentaram 

justificação.  

 

 Contadas as presenças e por haver quórum, nos termos do disposto no 

Regimento da Assembleia Municipal de Ponta Delgada, prosseguiram os 

trabalhos.  
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Período “Antes da Ordem do Dia” 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Maria José Botelho Duarte para 

leitura de voto de saudação pelas celebrações do 25 de Abril de 1974. 

E agradeceu. 

 

No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda 

que referiu nunca ser demais relembrar esta data e os factos históricos que a 

criaram, pelo que o PS votará favoravelmente. 

E agradeceu. 

 

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

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

 

Em seguida, pediu a palavra a Senhora Deputada Vera Pires para leitura 

de voto de saudação pelo 25 de Abril. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda para justificar que 

o sentido de voto do PS será contra pelo facto de o voto de saudação em 

causa ter fugido à verdadeira saudação pela Revolução do 25 de Abril de 1974, 

revestindo-se de votos de protesto pela actual situação política e económica no 

país. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para 

referir que o PSD votará contra o voto de saudação apresentado pelo BE por 

não se rever nas referências que o mesmo faz, sendo este muito mais um 

elencar de lamentações pela actual conjuntura nacional. 

E agradeceu.  
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Pediu a palavra o Senhor Deputado Pedro Medina para dizer que o voto 

apresentado pelo BE se trata de um voto sectarista e radical, e que o PP não 

se revê no mesmo, pelo que votará contra. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi o voto de saudação a 

votação tendo sido rejeitado com os votos contra do PSD, PS e PP, abstenção 

de Santa Clara Vida Nova e voto favorável do BE. Este voto encontra-se anexo 

à acta. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Maria José Botelho Duarte para 

leitura de voto de congratulação pelo 1º de Maio – Dia do Trabalhador. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda que frisou a 

actualidade da importância de reflectir sobre o dia do trabalhador, na 

actualidade, e os direitos dos trabalhadores e o que ainda é necessário fazer 

para que as pessoas tenham trabalho com dignidade. 

E agradeceu. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi o voto de saudação a 

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

acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para leitura de voto 

de congratulação pela inauguração do Parque Desportivo Tibério Ribeiro na 

Fajã de Cima. 

E agradeceu. 

 

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

referir que o PS votará favoravelmente o voto de congratulação em causa e 

para endereçar congratulações ao Presidente da Junta de Freguesia da Fajã 

de Cima. Disse, ainda, que deseja e espera que os parques desportivos que 

têm sido construídos por esta autarquia se mantenham em condições de 

utilização por muitos anos, sendo a manutenção de equipamentos tão 
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importante como a construção dos mesmos. Para o efeito deu o exemplo do 

Skate Parque da Freguesia da Relva que está votado ao abandono.  

E agradeceu. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi o voto de saudação a 

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

acta e foi dado conhecimento do mesmo à Junta de Freguesia da Fajã de 

Cima, bem como ao Grupo Desportivo Oliveirenses.  

 

Em seguida, foi dada novamente a palavra à Senhora Deputada Sónia 

Nicolau para apresentação de voto de congratulação pelo 10º aniversário do 

Agrupamento 1197 de Escuteiros Marítimos de São José. 

E agradeceu.  

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Cláudio Almeida que fez uso da 

palavra para referir que o PSD votará favoravelmente, aproveitando para 

enaltecer a importância do grupo dos Escuteiros para a sociedade civil.  

E agradeceu. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi o voto de saudação a 

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

acta e foi dado conhecimento do mesmo ao Agrupamento 1197 dos Escuteiros 

Marítimos de São José.  

 

Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Cláudio Almeida para leitura de 

voto de congratulação pelo aniversário do Clube União Micaelense. 

E agradeceu.  

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Ricardo Viveiros Cabral que refere 

que o PS se associa ao voto de congratulação, tendo aproveitado para 

enaltecer duas antigas figuras do Clube União Micaelense presentes na sala: o 

Senhor Presidente da Mesa em exercício, José Carlos Simas Raposo e o 

Senhor Deputado Jorge Macedo.   

E agradeceu. 
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Não havendo mais pedidos de intervenção, foi o voto de congratulação a 

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

acta. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Marco Silva para leitura de voto de 

congratulação pelos 35 anos da Associação de Pais e Amigos de Crianças 

Deficientes do Arquipélago dos Açores. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra a Senhora Deputada Maria Luísa Bairos 

para referir que o PS votará favoravelmente e que esta Associação é o bom 

exemplo de cidadania em que organismos com diferente carácter se unem por 

uma causa. 

E agradeceu. 

 

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

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

acta. Foi dado conhecimento do voto à Associação de Pais e Amigos de 

Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Vera Pires para leitura de voto de 

saudação pelo Dia Internacional da Mulher. 

E agradeceu. 

 

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

dizer que o PS se associa ao voto. Aproveitou ainda para fazer uma sugestão 

de substituir a palavra “denunciar” no 1º parágrafo do voto para a palavra 

“elogiar”, por considerar importante realçar pontos positivos e tudo o que de 

bom já se conseguiu ao longo dos anos na emancipação da figura feminina na 

sociedade.  

E agradeceu. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Vera Pires que aceitou a 

inserção da palavra “elogiar”. 
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Pediu a palavra a Senhora Deputada Maria Helena Costa que começou 

por dizer que o PSD se associa ao voto de saudação. Finalizou a sua 

intervenção realçando muitas das “vitórias” conseguidas ao longo dos anos na 

defesa dos direitos das mulheres. 

E agradeceu. 

 

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

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

acta. 

 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Vera Pires para recomendação 

de concertação entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e o Governo 

Regional dos Açores para construção de um único Centro/ Museu de Arte 

Moderna para São Miguel. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para tecer várias 

considerações que rejeitam a recomendação da Senhora Deputada Vera Pires, 

nomeadamente o facto de não se dever confundir os projectos em causa, 

tentando-os fundir num só. Desconstruiu, ainda, o argumento de se poder 

utilizar a verba deste investimento noutras áreas, como em construções de 

estradas e casas de custos controlados, por exemplo, referindo que os fundos 

comunitários não cobrem todas as áreas de actuação camarária, como 

desejaria o BE. Finalizou a sua intervenção sublinhando o facto de esta obra do 

Museu de Arte Moderna ser estruturante par a evolução cultural e turística de 

Ponta Delgada. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda que começou por 

dizer que a postura do BE é bastante confortável pois limita-se a dirigir 

qualquer responsabilidade para o PSD e PS, sem se propor a fazer uma 

avaliação de fundo do percurso que quer a Câmara Municipal quer o Governo 

Regional têm feito no que concerne a ambos os projectos. Teceu, ainda, 

comentários relativamente ao facto de ambos os projectos estarem em fases 
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muitos distintas e terem, aliás, uma identidade e um propósito diferente. Neste 

sentido, fez ainda uso da palavra para referir que considera que o Concelho de 

Ponta Delgada não precisa neste momento de uma obra como o Museu de 

Arte Moderna e que, por todos estes factores divergentes, o PS não considera 

pertinente qualquer concertação entre Câmara e Governo, sendo por isso que 

irá votar contra a recomendação apresentada pelo BE. 

E agradeceu.  

 

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

perguntar ao Senhor Deputado Jorge Macedo onde leu ou ouviu o BE defender 

para não se utilizar a verba na construção do Museu de Arte Moderna, mas sim 

em estradas e casas de custo controlado, por exemplo, pois não é isso que 

defende. Relativamente à intervenção da Senhora Deputada Piedade Lalanda, 

retorquiu dizendo que o PS é que está a assumir uma postura confortável, 

adoptando o comportamento de quem iniciou o projecto primeiro e que, por 

isso, não se dispõe a mudar. Esclareceu, ainda, que o BE tem, atentamente, 

seguido todo o desenvolvimento por parte das duas entidades e que não faz 

sentido não concertarem esforços no interesse de São Miguel, que aproveite as 

sinergias e consiga um resultado mais duradouro. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Pedro Medina para deixar como 

nota dois pontos. Primeiro quanto à importância da comunhão de esforços 

entre Executivo Camarário e Governo Regional que deve haver, não só para 

projectos culturais mas com abrangência para todas as áreas relembrando, 

para o efeito, o encontro que houve entre a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada e o Senhor Presidente do Governo Regional dos 

Açores, do qual resultaram declarações de cooperação futura. O segundo 

ponto realçou a importância de estes investimentos terem de prever, como 

factor fundamental para a sua construção, a sua rentabilização.  

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para 

rebater as intervenções da Senhora Deputada Vera Pires e da Senhora 
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Deputada Piedade Lalanda, quando contestam o investimento necessário para 

o projecto do Museu da Arte Moderna, dizendo que em alternativa a verba 

poderia ir para outras áreas (como por exemplo para as Juntas de Freguesia, 

conforme referiu a Senhora Deputada Piedade Lalanda) negligenciando os 

fundos comunitários. Finalizou, dizendo que manter-se o pensamento de que 

esta obra não é estruturante para Ponta Delgada, e mesmo para São Miguel, é 

retirar também importância às obras de recuperação do Coliseu Micaelense e 

do Teatro Micaelense que já tanto deram à sociedade micaelense e açoriana 

em geral.  

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda para relembrar 

que foi o PSD que entendeu, aquando da discussão do Orçamento de Estado 

para 2011 que não era oportuno investir dinheiro num centro de artes 

contemporâneas, pelo que se estranha a posição presente, perante o projecto 

camarário. Disse, ainda, que não está em causa construir um edifício que 

albergue o museu em causa, mas sim garantir a sua manutenção e 

perpetuação, isto sim, que implica investimentos elevadíssimos, de modo a 

garantir um projecto continuo e de qualidade. Finalizou dizendo que não há 

qualquer rede museológica no concelho de Ponta Delgada, não se atraindo, 

assim, qualquer turista a conhecer a componente histórica e cultural de cada 

freguesia e que isto é que é de lamentar.  

E agradeceu.  

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi a recomendação a 

votação, tendo a mesma sido rejeitada com os votos contra do PS e PSD (com 

excepção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Candelária que 

votou favoravelmente) e a favor do BE, PP e Santa Clara Vida Nova. Este voto 

encontra-se anexo a esta acta.  

 

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

de protesto relativamente à Situação dos Trabalhadores Camarários.  

E agradeceu. 

 



10 
 

Pediu a palavra o Senhor Deputado José Luís Amaral para realçar que o 

PS concorda com o objecto e substância do voto apresentado, não podendo, 

todavia, concordar com a linguagem utilizada, que consideram agressiva, pelo 

que o PS se absterá. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para referir que o 

PSD votará contra e para realçar que a Câmara Municipal de Ponta Delgada, 

dentro da legalidade, tudo tem feito para garantir situações de igualdade entre 

os trabalhadores camarários. Neste sentido, destaca que a legislação actual 

não prevê o que o BE advoga. Concluiu sublinhando considerar despropositada 

a linguagem utilizada no voto. 

E agradeceu.  

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi a recomendação a 

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

PS, PP e Santa Clara Vida Nova e a favor do BE. 

Este voto encontra-se anexo a esta acta.  

 

Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa declarou quinze minutos de 

intervalo. 

 

No regresso do intervalo, procedeu-se à aprovação da acta, tendo 

solicitado a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para declarar que o 

sentido de voto do PS será a abstenção, tendo em conta que a acta em causa 

tem em falta o requerimento expresso que o PS dirigiu à Senhora Presidente 

no sentido de obterem resposta aos requerimentos que apresentam. 

E agradeceu. 

 

Em seguida, pediu a palavra a Senhora Deputada Vera Pires para dizer 

que o BE votará contra a acta da Reunião anterior por a mesma ter uma gralha 

numa intervenção que a Senhora Deputada fez, referindo “parque” de Autarcas 

ao invés de “pacto” de Autarcas, bem como ser muito vaga na explicação do 
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ponto que estava a ser discutido, descurando, assim, o rigor que deve ser 

mantido na elaboração da acta.  

E agradeceu. 

 

Fez uso da palavra o Senhor Presidente da Mesa que começou por 

esclarecer que a acta é elaborado com base nas gravações da mesma e que 

lhe cabe fazer a revisão da mesma, o que obviamente poderá originar algumas 

falhas. Fez menção expressa de que irá reportar as falhas detectadas pela 

Senhora Deputada Vera Pires e proceder à sua correcção. 

 

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

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

do PS, BE e Santa Clara Vida Nova.  

 

Em seguida, a 2ª Secretária Maria José Botelho Duarte procedeu à 

leitura da correspondência recebida nos meses de Março e Abril do corrente 

ano. 

 

Após, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrado o Período de 

Antes da Ordem do Dia. 

 

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. 

  

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.    
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Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda para questionar 

quanto à recolha selectiva, se a mesma se efectua para a cidade de Ponta 

Delgada. Solicitou à Senhora Presidente da Câmara um balanço do feedback 

dos munícipes quanto à alteração e diminuição dos dias de recolha selectiva de 

lixo. Perguntou, também, quanto à recolha de óleo usado, se a mesma tem 

sido bem sucedida, em termos de quantidades recolhidas, pois parece que os 

500 litros referidos na apresentação das actividades camarárias, se divididos 

pelas 24 freguesias, não consubstanciam uma quantidade de maior. Quanto ao 

apoio social, refere a necessidade de haver uma intervenção mais estruturante 

em bairros problemáticos, nos quais os moradores manifestam a insegurança 

que sentem. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau, começando por 

questionar quanto aos trabalhos efectuados pela Câmara Municipal em 

habitações degradadas o porquê de não constar da apresentação das 

actividades camarárias o elenco das habitações em causa e dos montantes 

despendidos na sua recuperação. Perguntou, ainda, quanto à referência feita 

sobre os registos históricos, quem os fará e quanto custará. Relativamente aos 

atendimentos na área de habitação, a apresentação camarária tem lacuna 

quanto à descrição do encaminhamento que foi dado aos atendimentos em 

causa. Relativamente ao Departamento de Apoio para as Freguesias, a 

Senhora Deputada, quanto ao estudo para a construção de edifício de serviços 

em São Pedro e estudo para a requalificação e alteração de edifício do núcleo 

de Escutas de São Miguel, questionou que intervenção concreta está a Câmara 

Municipal a fazer. Perguntou, também, porque foi cancelada a iniciativa de 

arborização do Parque Urbano. Finalmente, solicitou esclarecimento quanto a 

declaração do Gabinete de Imprensa relativamente à Polícia Municipal, 

concretamente quanto ao significado da expressão geo-referenciação. 

E agradeceu. 

 

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

começou por dizer que, quanto à questão levantada pela Senhora Deputada 

Piedade Lalanda em matéria de insegurança em alguns bairros do concelho de 
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Ponta Delgada, actualmente a sociedade civil já dispõe de vários mecanismos, 

quer ONGs, quer Polícia Municipal e Institutos, que retiram das Câmaras 

Municipais a necessidade de serem, estas, as principais intervenientes. 

Salientou que não há, neste momento, aumento da insegurança nos bairros do 

concelho de Ponta Delgada. 

E agradeceu. 

 

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

esclarecer quanto à recolha selectiva que o balanço é extremamente positivo, e 

que os 500 litros referidos reportam-se apenas aos Oleões. Em relação ao 

centro histórico de Ponta Delgada, não há recolha selectiva, continuando, no 

entanto, a haver recolha diária, ecopontos e eco-ilhas. Quanto à acção social, a 

Câmara Municipal actua a montante, com a necessidade de formar, informar e 

sensibilizar para a vida em comunidade. No que concerne aos registos 

históricos do SIG a Câmara Municipal dispõe de pessoas formadas para o 

efeito. Respondendo à questão do edifício de serviços em São Pedro tem a ver 

com um projecto para completar o parque desportivo no bairro das Laranjeiras 

e estudo para a requalificação e alteração de edifício do núcleo de Escutas de 

São Miguel trata-se de um levantamento arquitectónico. Quanto à plantação do 

Parque Urbano, a Cidade em Acção solicitou plantas endémicas à Secretaria, 

tendo a mesma, em vez de proceder à cedência das plantas, e à revelia da 

Cidade em Acção, procedido a acção de plantação em iniciativa com escolas, o 

que vai contra a gestão do Parque Urbano, que cabe à Cidade em Acção. 

Relativamente à Polícia Municipal, a Senhora Presidente da Câmara explicou 

que geo-referenciação se refere às abordagens que munícipes e turistas 

colocam aos agentes da Polícia Municipal indagando sobre serviços, 

estabelecimentos e direcções.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda para solicitar 

esclarecimento quanto a um folheto que recebeu em sua casa, enquanto 

munícipe, referente à recolha selectiva, dizendo que o mesmo é insuficiente na 

informação que disponibiliza aos cidadãos.  

E agradeceu. 
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Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para sublinhar que 

algumas das questões que colocou não obtiveram resposta adequada, 

concretamente referindo-se aos montantes gastos com a recuperação de 

habitações e quanto à arborização do parque urbano, salientando que os factos 

não se passaram da forma descrita pela Senhora Presidente da Câmara. Neste 

sentido, perguntou porque foi cancelada a inciativa com as escolas de 

plantação de árvores no Parque Urbano. A Senhora Deputada voltou a expor a 

questão da Polícia Municipal e da diferente explicação que o seu responsável 

deu, em comparação com a Senhora Presidente da Câmara, quanto à 

definição de geo-referenciação. 

E agradeceu. 

 

Após, pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para dizer que 

considera as questões levantadas pelo PS como pequenas questões de troca 

de galhardetes. 

E agradeceu. 

 

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

começou por esclarecer que o Conselho Municipal de Segurança tem reuniões 

periódicas e que nas mesmas se esclarecem as questões que a Senhora 

Deputada Sónia Nicolau colocou e das quais retirou informação dos meios de 

comunicação social. 

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Isabel Rodrigues para rebater as 

intervenções do Senhor Deputado Jorge Macedo e da Senhora Deputada 

Helena Costa, sublinhando que as questões que o PS coloca são importantes, 

por serem o reflexo do que os munícipes procuram saber.  

E agradeceu.  

 

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

abordar a questão da Polícia Municipal e da geo-referenciação, sublinhando 

que a grande maioria das intervenções neste sentido dizem respeito a 

indicações de serviços e locais. Quanto ao tema da arborização do Parque 
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Urbano, voltou a dizer que não cabe à Secretaria tomar decisões e acções 

sobre o Parque Urbano, que é da gestão da Câmara, concretamente da Cidade 

em Acção. No que concerne à questão levantada pela Senhora Deputada 

Piedade Lalanda, explicou que está já a ser preparado um novo folheto, 

reconhecendo que o presente não é muito legível.  

 

Em seguida, pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para 

colocar à consideração da Mesa e da Assembleia a inserção de novo ponto na 

agenda quanto à eleição de representante das Juntas de Freguesias do 

concelho no Congresso da Associação Nacional de Munícipes Portugueses. 

 

O Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a inserção deste ponto 

na agenda de trabalhos, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 

PONTO 2 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS DE MUNICÍPIO  

 Foi presente o ofício n.º7333, datado de 12 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 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 referiu tratar-

se de alteração que se relaciona com a necessidade de adaptação do 

regulamento a alguns requisitos urbanísticos que a legislação exige.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Isabel Rodrigues para alertar o 

executivo camarário para melhor preparação dos dossiers que vão a 

deliberação.  

E agradeceu. 

 

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

se trata de um processo que já veio à Assembleia Municipal, pelo que o 

assunto não é desconhecido. Esclareceu, ainda, que a informação é recebida 
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com a antecedência necessária para que os Senhores Deputados possam 

analisar os documentos e solicitar os devidos esclarecimentos. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção foi o Ponto 2 aprovado por 

maioria, com os votos a favor do PSD, PS, BE e Santa Clara Vida Nova e a 

abstenção do PP, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 3 – PROPOSTA DE ADITAMENTO AO REGULAMENTO DE TAXAS 

E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA E CONSEQUE NTE 

ALTERAÇÃO AO RELATÓRIO DE SUPORTE À FUNDAMENTAÇÃO 

ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAXAS. 

 Foi presente o ofício n.º7323, datado de 12 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 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 referiu tratar-

se de assunto que também já veio à Assembleia Municipal e foi aprovada, 

tendo ido para discussão pública, estando agora para aprovação final da 

Assembleia Municipal. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sara Brum que solicitou alguns 

esclarecimentos quanto a valores que constam de alguns artigos na proposta 

de aditamento. Perguntou, ainda, se os serviços referidos a prestar pela Polícia 

Municipal vão ser prestados a privados e se caberá à Câmara Municipal 

financiar estes mesmos serviços. E agradeceu. 

 

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

questões levantadas quantos aos valores questionados, nomeadamente que os 

30,00€ referidos se reportam ao pagamento para pernoitar no Parque da Rua 

da Arquinha. Esclareceu, ainda, que os serviços solicitados por privados são 

pagos por estes. 

E agradeceu. 
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Pediu a palavra a Senhora Deputada Sara Brum que questionou o 

porquê de a pernoita no Parque da Rua da Arquinha ser de 30,00€ se no 

Parque do Castilho o valor é de apenas 20,00€.  

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda que voltou a 

levantar a questão colocada pela Senhora Deputada Sara Brum, quanto ao 

serviço prestado pela Polícia Municipal e cobrado aos privados, sendo que a 

documentação em análise neste ponto ilustra, pelo contrário, que a Câmara 

Municipal é que pagará 80% destas intervenções. Assim, perguntou para quem 

reverte o valor pago, se para os agentes se para a autarquia. 

E agradeceu. 

 

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

valor reverte para os cofres da autarquia.  

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau, para sugerir que o 

artigo 23º do Regulamento especifique qual o parque de estacionamento a que 

se reporta. 

E agradeceu. 

 

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

esta menção será feita.  

 

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

mesmo sido aprovado por maioria, com os votos a favor do PSD, PP, 

abstenção do BE e Santa Clara Vida Nova e contra do PS, com efeitos 

imediatos. 

 

PONTO 4 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS C ONEXA 

AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO  E 

TAXAS DO MUNICÍPIO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO AO RELAT ÓRIO 
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DE SUPORTE À FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS  

TAXAS. 

 Foi presente o ofício n.º7334, datado de 18 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 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 referiu tratar-

se de assunto que também já veio à Assembleia Municipal e foi aprovada, 

tendo ido para discussão pública, estando agora para aprovação final da 

Assembleia Municipal. 

 

 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, abstenção do 

BE, PP e Santa Clara Vida Nova e contra do PS, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 5 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 24º DO 

REGULAMENTO DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO 

LIMITADA E AO ARTIGO 24º DA TABELA DE TAXAS E LICEN ÇAS 

 Foi presente o ofício n.º7754, datado de 18 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 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 referiu tratar-

se de deliberação camarária que prevê aditamento a mapa de zonas 

parqueadas pagas de Ponta Delgada na Avenida Marginal.  

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Pedro Medina que solicitou 

esclarecimento quanto ao mapa e ao período mínimo de estacionamento 

permitido, referindo não concordar com uma definição de período mínimo, 
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devendo o utente pagar exactamente pelos minutos que tivesse a viatura 

estacionada. 

E agradeceu. 

 

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

esta definição está feita nos termos da legislação aplicável. 

 

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

mesmo sido aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, PS, BE e 

Santa Clara Vida Nova e contra do PP, com efeitos imediatos. 

 

Em seguida, pediu a palavra a Senhora Deputada Vera Pires para 

solicitar à Mesa a referência a qual o sentido de voto dos diferentes partidos no 

Ponto 4. 

E agradeceu. 

 

Após, o Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração dos 

Senhores Deputados a votação conjunta dos Pontos 6, 7 e 8, tendo a mesma 

sido aprovada por unanimidade.  

 

PONTO 6 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E TRANSFERÊNCIA  DE 

VERBA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE MOSTEIROS – LIMP EZA DA 

PRAIA, ZONA DOS CANEIROS E EDIFÍCIOS BALNEARES 

 Foi presente o ofício n.º7730, datado de 18 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 Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

 

PONTO 7 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E TRANSFERÊNCIA  DE 

VERBA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE RELVA PARA EXECU ÇÃO DE 

OBRAS – TRABALHOS DE ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 

ALDEAMENTO DA NORDELA, MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO, BER MAS 

E TALUDES DE ACESSO À ROCHA DA RELVA E EXECUÇÃO DOS  
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TRABALHOS DE ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 

ALDEAMENTO DO LAMEIRO. 

 Foi presente o ofício n.º7739, datado de 18 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 Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

 

PONTO 8 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FRE GUESIA 

DE REMÉDIOS – ALTERAÇÃO DO OBJECTIVO  

 Foi presente o ofício n.º7769, datado de 18 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 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 referiu 

tratarem-se de delegação de competências para cada uma das freguesias. 

Salientou que, no caso dos Remédios, se trata de alterar um protocolo 

estabelecido no ano transacto e que passará a ser afectado a outra obra. 

 

 Não havendo pedidos de intervenção foram os Pontos 6,7 e 8 a votação 

tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 9 – REVOGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRATAR NO ÂMBI TO DO 

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA POR CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍV EIS 

LÍQUIDOS E ABERTURA NOVO PROCEDIMENTO PARA OS ANOS DE 

2012, 2013 E 2014 

 Foi presente o ofício n.º7723, datado de 18 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 Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 
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Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que referiu tratar-

se de proceder a anulação do concurso público internacional para aquisição de 

combustíveis líquidos, que ficou desactualizado por força das alterações do 

preço, e autorizar a abertura de novo concurso nos termos do seu caderno de 

encargos. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sónia Nicolau para solicitar 

esclarecimento quanto à alteração de critério de adjudicação que, antes, era o 

de melhor desconto e porque não foi a decisão agora tomada adoptada 

também em Novembro. 

E agradeceu. 

 

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

1º Concurso foi feito com base no preço base e que o concurso actual está a 

ser feito com base nos melhores pressupostos para garantir e assegurar os 

interesses municipais. Solicitando à Dr. Lúcia Sequeira, do Serviço de 

Compras, que ajudasse com um esclarecimento. 

 

Foi dada a palavra à Dr. Lúcia Sequeira que esclareceu que 

anteriormente também se baseava no desconto, sendo que a actual forma tem 

salvaguarda em caso de aumentos, o que, por lapso, não sucedia no anterior. 

 

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

aprovado por unanimidade, com efeitos imediatos. 

 

PONTO 10 – INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO AO 

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010 

 

O Senhor Presidente da Mesa referiu que o Ponto 10 não é passível de 

ir a votação, sendo apenas para conhecimento de todos os Senhores 

Deputados da documentação que o acompanha. 
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PONTO 11 – SMAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010 

 Foi presente o ofício n.º6771, datado de 5 do corrente mês, da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo de prestação de contas de 

2010, dos Serviços Municipalizados, bem como a proposta de aplicação do 

resultado líquido do exercício para aprovação, em conformidade com a alínea 

c) do n.º2 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 procedeu à 

apresentação das Contas de 2010 do SMAS  

 

 Não havendo pedidos de intervenção foi o Ponto 11 a votação. Primeiro, 

procedeu-se à votação da Aprovação de Contas de 2010, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria com os votos favoráveis do PSD e abstenção do PS, PP, 

BE e Santa Clara Vida Nova. Procedeu-se, em seguida, à votação do 

Resultado Líquido, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com os votos 

favoráveis do PSD e abstenção do PS, PP, BE e Santa Clara Vida Nova, com 

efeitos imediatos. 

 

PONTO 12 – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 

PARA O ANO DE 2011 E 1ª REVISÃO AO PPI 2011/2014 – SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS.  

 Foi presente o ofício n.º6781, datado de 18 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 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 referiu tratar-

se da aplicação do saldo de gerência que transita para 2011, o que pressupõe 

uma revisão orçamental.  
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 Não havendo pedidos de intervenção foi o Ponto 12 a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, abstenção do 

PS, BE, PP, Santa Clara Vida Nova e contra do PP, com efeitos imediatos. 

 

 

 

PONTO 13 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010 

 Foi presente o ofício n.º7672, datado de 18 do corrente mês, da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, enviando o processo de prestação de contas de 

2010, individual e consolidadas e a proposta de aplicação do resultado líquido 

do exercício da Câmara Municipal, para aprovação, em conformidade com a 

alínea c) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e Decreto-Lei n.º54-

A/2002 de 22 de Fevereiro – POCAL e suas alterações. 

 

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

apresentação de Contas de 2010.  

 

Em seguida o Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura do 

Relatório Geral de Contas. 

 

No seguimento, pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda 

para colocar algumas questões. Primeiro, solicitou balanço do programa Idosos 

Saudáveis, sobre o qual não foi feita qualquer apreciação. Referiu, ainda, 

quanto ao apoio que é dado em termos de geriatria e à formação que é dada 

às pessoas em causa, onde estão empregadas as duas pessoas que são 

mencionadas no relatório e se o curso em causa está certificado. Quanto às 

IPSS indagou quando terão sido transferidas as verbas para as mesmas em 

2010 e para quando se prevê a transferência em 2011. Perguntou, ainda, 

quanto à iniciativa de apoio à renda, quantificada em quinze mil euros, porque 

são apoiadas rendas de valor elevados, que se cifram em montantes 

superiores a quinhentos euros. Por último, solicitou esclarecimento quanto à 

verba comprometida com o projecto do Museu da Arte Contemporânea. 

E agradeceu. 
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Pediu a palavra a Senhora Deputada Maria da Conceição Arruda que fez 

uma análise mais pormenorizada das contas da Câmara Municipal de Ponta 

Delgada.  

E agradeceu. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Sara Brum que procedeu, 

igualmente, a uma análise das contas da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 

concluindo que em termos de liquidez e de tesouraria as contas apresentadas 

ocultam uma situação complicada e assentam numa engenharia financeira. 

E agradeceu. 

 

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

esclarecer que o Programa de Idosos Saudáveis encontra-se referido na 

documentação apresentada. Quanto aos cursos de geriatria referiu não saber a 

situação profissional dos formandos que já não se encontram a trabalhar com a 

Câmara Municipal. Em relação aos apoios às IPSS foram todos pagos até 31 

de Dezembro. Quanto ao apoio à renda referiu haver regulamento que é 

integralmente cumprido. No que concerne à apresentação das contas, a 

Senhora Presidente da Câmara sublinhou que se mantém em crédito o IRS de 

2009. Concluiu que não se pode fazer uma análise das contas com 

especulações, havendo regras que têm de ser cumpridas e que os resultados 

são a diferença dos custos e dos proveitos.  

 

 Não havendo pedidos de intervenção foi o Ponto 13 a votação, sendo a 

aprovação de Contas de 2010 assim como o Resultado Líquido aprovados com 

os votos a favor do PSD, abstenção do BE, PP e Santa Clara Vida Nova e 

contra do PS, com efeitos imediatos. 

 

Pediu a palavra a Senhora Deputada Piedade Lalanda para declaração 

de voto, justificando o seu voto contra pelo facto de, entre outros, haver 

desfasamento entre o objectivo para o desenvolvimento do concelho de Ponta 

Delgada e o número de habitantes que são abrangidos pelos vários projectos, 

sendo claro que o seu impacto é muitas vezes reduzido no número de pessoas 
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que afecta positivamente, havendo cada vez maior fosso entre as freguesias do 

meio urbano e as freguesias rurais.  

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para declaração de 

voto, justificando o voto favorável do PSD pelo rigor e eficácia da gestão de 

contas por parte da Câmara Municipal de Ponta Delgada.  

 

PONTO 14 – REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO  

CONCELHO DE PONTA DELGADA NO CONGRESSO NACIONAL DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

 O grupo municipal do PSD nesta Assembleia Municipal propõe que o 

representante das Juntas de Freguesias do Concelho de Ponta Delgada no 

Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses seja o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Fajã de Cima, José do Rego 

Furtado. 

 

Pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Macedo para esclarecer que a 

necessidade de introdução deste ponto nesta agenda se deve à proximidade 

da data do congresso em causa. Finalizou fazendo menção à ordem com que 

os trabalhos se realizaram nesta Reunião Municipal. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Senhor Presidente da 

Mesa iniciou, assim, a votação do Ponto 14, procedendo-se, após, à contagem 

dos votos, na presença de um elemento de cada um dos grupos parlamentares 

tendo o mesmo sido aprovado com 32 votos a favor, 1 voto contra e 3 em 

branco. 

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

Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão pelas 19h45 da 

qual se elaborou a presente acta que foi aprovada por                                     e 

que eu,                                                                  como primeiro Secretário da 

mesa, redigi, lavrei e subscrevi. 
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