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Exmº. Senhor 
Presidente da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores 
 
Rua Marcelino Lima 
9901-858 HORTA 

 

    
 
Sua referência Sua data Nossa referência Data e número de expedição 

N.º    

Proc.º    Proc.º REQ/GSR/03     

 

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO N.º 399/VII APRESENTADO PELOS 
SENHORES DEPUTADOS ALVARINO PINHEIRO E PAULO GUSMÃO (CDS/PP) – 
EDIFÍCIO DA CASA DO POVO DO SALÃO  

 

Em resposta ao Requerimento em epígrafe cumpre-me transmitir a V. Ex.ª a seguinte 
informação: 

- 2003-10-10 - ofício da Casa do Povo (CP) de Salão a informar que o edifício foi 

utilizado nos últimos anos por diversos organismos e entidades, nomeadamente na 

sequência do sismo de 1998 em que serviu de centro de culto durante três anos, e 

indica quais os serviços que funcionam no edifício.  

Refere, também, que o edifício foi danificado pelo sismo, e, que durante esse 

tempo, não pôde ser alvo das obras de reparação que eram necessárias, tendo-se 

efectuado apenas pequenas reparações. Informa, ainda, que está em elaboração 

um orçamento para as obras de reparação do edifício, o qual será brevemente 

remetido à DRSSS, solicitando o apoio financeiro para o orçamento de 2004. 

- 2003-11-27 - ofício da Divisão de Acção Social da Horta (DAS-H), remetendo 

informação, cujo parecer é favorável à concessão do apoio financeiro solicitado pela 

Casa do Povo de Salão, e informando que o Sr. Presidente da Casa do Povo 

aguarda a elaboração do orçamento para as obras. Remete ainda cópia do ofício n.º 
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48 da Casa do Povo que alerta aquela divisão para as obras necessárias e pede 

apoio financeiro. 

- 2003-12-15 - ofício da Direcção Regional de Solidariedade e Segurança Social 

dirigido à Casa do Povo de Salão, solicitando que fosse remetida uma estimativa do 

custo da obra. 

 - 2004-01-05 – ofício da Casa do Povo de Salão remetendo o orçamento dos trabalhos 

necessários (80.143,99€). 

- 2004-02-01 – Despacho do Director Regional da Solidariedade e Segurança Social, 

para preparação de acordo de cooperação-investimento no valor de 80.000,00€. 

- Fev-2004 – com data de 2004-02-11, foi assinado acordo de cooperação-investimento 

no valor de 80.000,00€, entre a Casa do Povo e o Secretário Regional dos Assuntos 

Sociais. 

- 2004-02-17 – ofício n.º 411 remetendo à Casa do Povo um exemplar do acordo 

assinado. 

- 2004-02-19 – ofício n.º 424 remetendo para publicação no Jornal Oficial o acordo 

assinado. 

- 2004-03-09 – Publicação no Jornal Oficial, II Série, o acordo assinado. 

 

 
Com a mais elevada consideração, 

 

A SECRETÁRIA REGIONAL ADJUNTA DA PRESIDÊNCIA 

 

CLÁUDIA ALEXANDRA COELHO CARDOSO MENESES DA COSTA 

 


