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INTRODUCAO

No dia 19 de Margo de 2009, urn grupo de quinhentos e vinte e oito cidadaos,
devidamente identificados, apresentaram a Sua Exceléncia o Presidente da

Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, uma petigao para a

criagao da Freguesia de Sao Carlos, Concelho de Angra do Heroismo, que tern

como primeiro subscritor o Senhor Bruno David Mao de Ferro.

A mencionada petigao foi enviada para a Comissao de Politica Geral pare
apreciagao e relato e emissao de parecer ate ao dia 19 de Maio.

ENQUADRAMENTO JURIDICO

o direito de Petigao exerce-se no ambito do artigo 52 o da Constituicao da

Repablica Portuguesa (CRP), da Lei n o 43/90, de 10 de Agosto e dos artigos 189 0 e

1900 do Regimento da Assembleia Legislativa.

A apreciagão na Comissão exerce-se nos termos e para os efeitos do n o 4 do artigo

730 da Lei no 2/2009, de 12 de Janeiro que aprovou o Estatuto Politico-

Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores e dos do artigos 189° e 190° do
Regimento da Assembleia Legislativa.

Nos termos do disposto no artigo 190 0 do Regimento, as petigaes dirigidas
Assembleia Legislativa sao remetidas por Sua Exceléncia o Presidente da
Assembleia Legislativa a Comissao competente ern war) da materia, a qual

compete proceder a sua admissao, como decorre da interpretagao conjugado do
disposto nos nómeros 2, 3 e 4 daquele artigo 1900.
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APRECIACAO DA PETICAO

A) Da admissibilidade

Recebida a peticao, remetida por Sua Excelencia o Presidente da Assembleia

Legislativa, a Comissao procedeu a verificagao da satisfacao do requisitos

estabelecidos no artigo 189 0 do Regimento da Assembleia Legislativa, conjugada

corn o artigo 60 da Lei n o 43/90, de 10 de Agosto, a fim de deliberar quanto a sua

admissao.

Do exame da peticao, verificou-se que estao cumpridos os requisitos formais

estabelecidos pelo artigo 6 0 da Lei no 43/90, de 10 de Agosto e pelo no 1 do artigo

1890 do Regimento da Assembleia Legislative da Regiao AutOnoma dos Acores.

B) Difigencias efectuadas

A Comissao decidiu efectuar as seguintes diligéncias:

- Audigão do 1 0 Subscritor da Peticao

- Audigão da Senhora Presidente da Camara Municipal de Angra do Heroism°

- Audigão do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro

- Visita ao local objecto da Peticao

1. Audigão dos Peticionários

As audigOes tiveram lugar na Delegagao da Assembleia Legislativa da Regiao

AutOnoma dos Acores, ern Angra do Heroismo, tendo o 1 0 Subscritor, Bruno Mao de

Ferro, sido acompanhado por Duarte Soares.

o Presidente da Comissao explicou de forma detalhada os requisitos da tramitagao

parlamentar da peticao apresentada, esclarecendo que ela não é o instrumento

juridic° para a elevagao do lugar a freguesia, nem era susceptivel de votagao, nos

termos do Regimento da Assembleia Legislativa. Assim, nao estthvamos perante urn
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processo legislativo de criagao de uma nova freguesia, mas tao-somente ante uma

peticao que manifestava a pretensao dos subscritores.

Dando a palavra ao 1 0 Subscritor, pelo mesmo foi dito que os quinhentos e vinte e

oito cidadaos que assinaram a peticao, todos residentes em Sao Carlos, pretendem

concretizar uma aspiragao que vem sendo tratada desde 1991, tendo em vista

elevar o lugar de Sao Carlos a categoria de Freguesia. Informou que o blog da

internet http://silvarosamaria.blogs.sapo.pt/638751.html retrata todos os

passos já empreendidos, tendo em vista concretizar esta pretensao.

o lugar de Sao Carlos, que pretende ser elevado a freguesia encontra-se delimitado

num mapa, junto com a peticao, e terth cerca de 2 000 habitantes, com 700 deles

recenseados em S. Pedro, mas que não se identificam com aquela freguesia.

Como razaes apontadas para esta pretensao foi referido o facto daquele lugar se
ter visivelmente transformado, depois do sismo de 1980, numa zona residencial

muito dinamica, corn urn agregado populacional que se identiflca com um modus

vivendi muito particular. Para tal, entende ser necessario urn Orgao representativo

mais activo, corn maior preocupagão e atengäo aos problemas da futura freguesia.

o Senhor Duarte Soares interveio para informar que depressa se percebeu que o

lugar de Sao Carlos cresceu muito, abrangendo uma populagao de cerca de 2000

habitantes e que a grande maioria foi para au i morar ap6s o sismo. Tern

conhecimento que muitos cidadaos que au i vivem estão recenseados noutras

freguesias, por nao se identiflcarem corn S. Pedro.

Salientou o facto de que todos os que assinaram a peticao aderiram de forma
entusiastica a ideia de elevagao de Sao Carlos a freguesia, por se identificarem corn

o lugar.

Alguns Deputados presentes intervieram, no sentido de clarificarem as pretensOes
dos peticionarios com as seguintes questees:

Manuel Herberto Rosa, do Grupo Parlamentar do PS, solicitou informagao acerca
das razOes para a autonomia pretendida, em relagao a S. Pedro, atendendo que a
sede da Junta de Freguesia apenas dista 3 km dos limites da freguesia. Por outro
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lado, interrogou os peticionarios se os objectivos prosseguidos nâo seriam atingidos

corn a criagao de uma associagão civica.

los6 Cascalho, do Grupo Parlamentar do BE, alertou para a necessidade de se

envolver a populagão para a preservag go das caracteristicas daquele local,

pretendendo conhecer quais os projectos concretos que este movimento de

cidadaos pretende implementar naquele sentido.

Carla Bretao, do Grupo Parlamentar do PSD, deu o seu testemunho, enquanto
cidada corn ligag8es afectividade a S. Carlos, realgando a identidade telórica muito

arreigada de quern vive naquele lugar, que foi crescendo e se desenvolvendo de
forma evidente, mas perdendo muitas das suas importantes peculiaridades. No seu

entender, é justo e viavel que aquele espago, que considerou de limbo entre o

urbano e rural, seja elevado a categoria de freguesia.

Claudio Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, manifestou o seu aprego pelo
movimento dos cidadaos de Sao Carlos, dado conhecer qua() importante 6, para

uma comunidade plenamente identificada, a criagao de uma freguesia aut6noma,

considerando esta ambigäo muito louvavel.

0 Presidente da Comissao interveio para questionar os peticionarios, quanto ao

n6rnero de eleitores que a freguesia a criar podera abranger e alertando para a
necessidade de uma variagao demografica do local positiva, atendendo a que a

legislagao - Lei n o 60/99, de 30 de Junho - determina tal requisito como

fundamental para a concretizagao da pretensao.

o Presidente da Comissão deu a palavra ao 1 0 Subscritor para apresentagão dos
argumentos finals, tendo este respondido as questOes colocadas, salientando que
este é urn processo transparente, acessivel a todos, esperando que sejam levadas a

cabo as alteragOes administrativas indispensaveis, em ordem a ser concretizado o
sonho dos que habitam no lugar de Sao Carlos.
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2. Audigão da Senhora Presidente da Cfimara Municipal de Angra do

Heroismo

A Senhora Presidente da Camara Municipal de Angra do Heroism° informou a

Comissao que a Camara não foi chamada a pronunciar-se sobre a aspiragao do
movimento de cidadaos que subscreveram a petigao de elevagao de Sao Carlos a
freguesia, pelo que não estava em condigaes de transmitir qualquer posigao do

Orgäo autarquico que representa.

Comunicou que já recebera em audidncia os peticionarios e que tinha uma opiniao
pessoal sobre o assunto, mas que nâo era ail revelä-la naquele momento, por

considerar irrelevante para apreciagao da Petigao.

3. Audigäo do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro

0 Presidente da Comissao voltou a explicar, pormenorizadamente, quais os

requisitos da tramitagao exigida face aquela Petigäo dos cidadaos de Sao Carlos, e

que ela nao visava a elevagao do lugar a freguesia.

0 Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro, Carlos Silveira, que se fez
acompanhar pelo Secretario daquele &gar) autórquico, Carlos Bras, informou que

recebeu os representantes dos cidadaos que assinaram a Petigao em aprego,
informando-os que nâo poderia acrescentar nada sobre o assunto, dado que foi

inconclusive a Assembleia de Freguesia realizada para o efeito.

Fez questa° de sublinhar que, no seu entender, a melhor forma de se resolver esta
questa° seria a realizagao de um referendo sobre a eventual elevagão do lugar de

S. Carlos a freguesia.

Informou que diversos cidadaos da freguesia levantaram clOvidas quanto
delimitagao geografica pretendida pelo grupo peticionario, considerando que o
tragado proposto é exagerado e que resultaria numa descaracterizagao da freguesia

de S. Pedro.
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o Senhor Carlos Bras, por seu lado, comunicou que no seu entendimento as verbas

do FEF que recebe a Junta de Freguesia eram insuficientes para as despesas de

funcionamento daquele Orgao e que divididas por 2, ambas as freguesias sairao

prejudicadas.

Alguns Deputados intervieram, corn as seguintes questOes:

Lizuarte Machado, do Grupo Parlamentar do PS, reforgou a ideia que a explicagao
inicial do Senhor Presidente da Comissao tinha sido correcta, quanto a tramitagao

da petigão e que nao estavamos perante urn processo de criagao de uma freguesia,
mas a dar seguimento aos tramites legais previstos, tendo em vista a elaboragão

de urn relatOrio, nao existindo neste momento nenhuma proposta concreta para a
elevagão de Sao Carlos a freguesia.

Abel Moreira, do Grupo Parlamentar do CDS/PP, interveio alertando para o facto de

que, existindo em S. Pedro cerca de 3400 habitantes e ficando Sao Carlos

constituida com 2 000, esta situagao inviabilizaria a pretensao de elevagão a

freguesia, porquanto, de acordo corn a legislagao aplicavel, a area de S. Pedro nao
poderia ficar prejudicada com um populagao menor do que a nova freguesia. Para

tal, solicitou a clarificagao deste ponto.

Claudio Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, participou no debate informando que
tendo sido autarca, os Orgaos de freguesia !he mereciam mutt° respeito. Adiantou

que, mesmo corn a criagao da eventual freguesia, S. Pedro ficaria sempre corn

nOmero de recenseados legalmente suficiente, dado que, de acordo corn o mapa de
desagregagao proposto, actualmente all vivem 5000 pessoas, das quais, 3000
encontram-se recenseadas, enquanto que ern Sao Carlos vivem 2000 habitantes,
ern que apenas 700 est& recenseados.

Atendendo a que existe uma vivancia prOpria naquela localidade, corn infra-
estruturas apropriadas, permitirth que Sao Carlos possa autonomizar-se.

o Presidente da Junta de Freguesia, nas suas palavras finals, informou que as
famosas festas de Sao Carlos já não sao o que eram no passado e que nao sendo
propriamente contra a aspiragao de elevagao a freguesia daquele lugar, em termos
pessoais nao concorda corn o matodo usado pelos peticionärios, ao considerar uma
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barbaridade os limites propostos, dado que, muita da area que se encontra dentro

do perimetro do mapa, nada tinha a ver corn aquela zona, reforgando a ideia de se

realizar urn referendo sobre o assunto.

0 Presidente da Comissão informou que a realizagão de urn referendo, tendo em
vista a elevagâo de Sao Carlos a freguesia, é possivel, pois a legislagao permite tal

figura, mas esta não era mataria passive' de ser desencadeada pelo Parlamento.

4. Visita ao local objecto da Petigäo

Para alern das audigOes supra mencionadas, a Comissäo deslocou-se ao local
objecto da Petigào, acompanhada dos membros da Junta de Freguesia de S. Pedro.

Foram indicadas no percurso realizado as areas inseridas no perimetro do mapa

aventado para a freguesia de Sao Carlos, havendo a preocupagao dos autarcas
sublinharam o exagero da proposta, considerando que a Rotunda da Silveira e o

Bairro Summerchild WS° deveriam ser integrados na area proposta para a freguesia

de S. Carlos.

A Comissao pode constatar o caracter pitoresco do local, corn as suas vivendas
solarengas, bem como urn espago corn caracteristicas 6nicas que importa

preservar.

Foram ainda apuradas as areas conflituantes, designadamente o Bairro do Summer

Child, o Caminho de Baixo de S. Pedro, a Canada das Almas e a Canada dos

Filadais.

IV
SiNTESE DAS posIctiEs DOS DEPUTADOS

Os Grupos Parlamentares do PS, PSD e CDS/PP relevaram a participagao civica dos
cidadaos, usando do direito de apresentagão de uma petigao a Assembleia
Legislativa da Região Autanoma dos Agores, corn vista a criagao da freguesia de

Sao Carlos.
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o Deputado Paulo Est8vao, da Representagao Parlamentar do PPM War) participou

nas audigees.

V

CONCLUSI5ES

A Comissào de Politica Geral, tendo por base as audigOes efectuadas, a visita ao

local, bem como a Lei n o 60/99, de 30 de Junho que estabelece o regime juridico

de criagao de freguesias na Regiâo Autemoma dos Acores, conclui:

1. A criagao de freguesias compete a Assembleia Legislativa da Regiao

Autemoma dos Acores, nos termos das disposigOes conjugados do artigo 20

da Lei n o 60/99, de 30 de Junho e alinea e) do no 3 do artigo 49° do

Estatuto Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma dos Agores, aprovado

pela Lei n o 2/2009, de 12 de Janeiro, a qual reveste a forma de Decreto

Legislativo, como resulta do disposto na ja referida alinea e) do n o 3 do

artigo 490, conjugada com o no 2 do artigo 37 e com o no 1 do artigo 440,

todos do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao Autemoma dos Acores.

2. Nos termos do artigo 11° da Lei n o 60/99, de 30 de Junho ciao é permitida a

criagao de freguesias no periodo de cinco meses que anteceda

imediatamente a realizagao de eleigOes a nivel nacional ou regional.

3. 0 processo de criagao de qualquer freguesia, no territOrio da Regiao

AutOnoma dos Acores obedece, pois, a disciplina da Lei n o 60/99, de 30 de

Junho, limitando-se a Assembleia Legislativa, através desta Comissao de

Politica Geral a apreciar a petigao formulada pelos cidadaos subscritores, nos

seus exactos termos, sem que dela se possa resultar, de modo directo uma

iniciativa legislativa para a criagao da freguesia de S. Carlos.

4. A apreciagao desta petigao obedece ao formalismo legal e regimental, sendo

de enaltecer - como sempre deve ser feito em todas as circunstáncias em

que os cidadaos se dirigem a Assembleia Legislativa no exercicio do direito

de petigao - o espirito de participagao civica demonstrado pelos cidadaos

subscritores que, por meio da petigao apresentada, procuram documentar os

Deputados e respectivos Grupos e RepresentagOes Parlamentares quanto

sua pretensao.
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Ern consequéncia, nos termos e para os efeitos do disposto na alinea a) do n o 1 do

artigo 1920 do Regimento, a Peticão no 4/2009 - "Criagão da Freguesia de

Sao Carlos", estâ em condicties de ser agendada para debate em Plen6rio.

Angra do Heroismo, 7 de Maio de 2009

0 Relator

Antonio Pedro Costa

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente

CLI\ 4.
Pedro Gomes
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