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Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 8 de junho de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima. 9900-858-Horta
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REQUERIMENTO

Arquivamento de processos inerentes à classificação de interesse

público de imóveis na ilha de São Miguel

Considerando que a classificação de imóveis como patrimônio de interesse
público é a forma de salvaguardar a memória e a história edificada das nossas

comunidades e da nossa Região;

Considerando que no ano de 2018 foram iniciados pelos serviços do Governo
Regional dos Açores, vários procedimentos para classificação de interesse

público de imóveis na ilha de São Miguel, nomeadamente, os designados como:
Reivão - Rua da Mãe de Deus, São Pedro, concelho de Ponta Delgada, Casa de
Habitação - Rua do Perú, n ®1- Rua do Padre César Augusto Pereira Cabido,
n.° 2, 4 e 6, São Pedro, Ponta Delgada e Quinta Gusmão (casa principal, casa
do caseiro, cavalariça e granel) - Rua da Igreja à Lapa, Livramento, concelho de

Ponta Delgada;

Considerando que estes pedidos foram arquivados pela Secretaria Regional da

Cultura, Ciência e Transição Digital através dos respetivos despachos, n.° 731,
732 e 733/2021 de 21 de abril de 2021, publicados em Jornal Oficial da Região

Autônoma dos Açores, n. °77, II Série também de 21 de abril de 2021, sem
justificação anexa;

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, vem o Grupo Parlamentar do
Partido Socialista dos Açores, através dos Deputados abaixo assinados,

solicitarão Governo Regional dos Açores o seguinte:

- Cópia do processo, desde a informação inicial que deu origem à abertura
do procedimento de classificação, á final que fundamentou o seu
arquivamento, bem como de todos os procedimentos, diligências,

pronúncias de entidades públicas ou privadas ou qualquer outro ato, de

entidades públicas ou privadas, tomados neste procedimento, que

culminaram com o arquivamento do processo, relativos ao procedimento

de eventual classificação de interesse público do imóvel designado como
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Reivão - Rua da Mãe de Deus, São Pedro, concelho de Ponta Delgada,
aberto pelo Aviso n.° 68/2018, de 31 de agosto de 2018;

- Cópia do processo, desde a informação inicial que deu origem à abertura
do procedimento de classificação, à final que fundamentou o seu

arquivamento, bem como de todos os procedimentos, diligências,
pronúncias de entidades públicas ou privadas ou qualquer outro ato, de
entidades públicas ou privadas, tomados neste procedimento, que
culminaram com o arquivamento do processo, relativos ao procedimento

de eventual classificação de interesse público do imóvel. Casa de

Habitação - Rua do Perú, n.° 1 - Rua do Padre César Augusto Pereira
Cabido, 2, 4 e 6, São Pedro, Ponta Delgada, aberto pelo Aviso n.°

43/2018, de 30 de julho de 2018, publicado no Jornal Oficial, II Série, n° 145;

- Cópia do processo, desde a informação inicial que deu origem à abertura

do procedimento de classificação, à final que fundamentou o seu
arquivamento, bem como de todos os procedimentos, diligências,
pronúncias de entidades públicas ou privadas ou qualquer outro ato, de

entidades públicas ou privadas, tomados neste procedimento, que
culminaram com o arquivamento do processo, relativos ao procedimento

de eventual classificação de interesse público do imóvel, Quinta Gusmão
(casa principal, casa do caseiro, cavalariça e granel) - Rua da Igreja à Lapa,
Livramento, concelho de Ponta Delgada, aberto pelo Aviso n.° 58/2018, de

31 de agosto de 2018, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.° 168.

Horta, 08 de junho de 2021

Os Deputados
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