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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. JOÃO DA MADEIRA

ACTA Nº 2/2008 - JANEIRO

--- DATA DA REUNIÃO: Vinte e dois de Janeiro de dois mil e oito. ---------------------- LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões, sita no primeiro piso do edifício da
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- PRESIDIU: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------- PRESIDENTE: Dr. Manuel Castro de Almeida, ausente. -------------------------------- VEREADOR: Dr. Rui Manuel Oliveira Costa, presente ----------------------------------- VEREADOR: Américo Augusto dos Santos, presente. ----------------------------------- VEREADOR: João Gomes Oliveira, ausente. ---------------------------------------------- VEREADOR: Dr. Paulo César Lima Cavaleiro, presente. -------------------------------- VEREADOR: Manuel de Almeida Cambra, presente. ------------------------------------- VEREADOR: Profª. Dilma Cardoso Costa Nantes, presente. --------------------------- HORA DE INÍCIO DA REUNIÃO: Nove horas e trinta minutos. ------------------------ SECRETARIOU: Maria Antónia da Silva Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO 1 – PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
--- A reunião de Câmara iniciou-se sob a orientação do Senhor Vice-Presidente
Dr. Rui Costa, que informou que o Senhor Presidente da Câmara, Senhor Dr.
Castro Almeida se encontrava ausente.----------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião e seguidamente solicitou
aos Senhores Vereadores que apresentassem as suas intervenções, se assim o
desejassem.----------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Vereador Américo Santos que começou por referir-se ao
antigo edifício da Fábrica Cisne. Demonstrou-se satisfeito por haver um projecto
para o edifício mas preocupado como decorreria a intervenção e questionou se a
Câmara Municipal tinha assegurado a preservação, ainda que com adaptações. ---- O Senhor Vereador Manuel Cambra referiu tratar-se de um edifício de
interesse municipal.------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Rui Costa disse que a Câmara teve o cuidado da
preservação do edifício com as adaptações em causa e também a preservação
da chaminé ainda que esta não seja necessária para a actividade que será
desenvolvida.--------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Américo Santos referiu-se aos passeios junto à Zona
Industrial das Travessas, porque junto à obra do rio as pessoas têm que caminhar
pela estrada.---------------------------------------------------------------------------------------------- O Dr. Paulo Cavaleiro referiu que o Senhor Vereador Américo Santos não tem
presente o projecto do Parque. Alegou que é necessário um muro de suporte que
não existe e o passeio será feito por baixo, é um problema de sustentação. Mais
referiu que até ao verão a obra estará terminada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº 1/2008
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--- Previamente distribuída por todos os elementos da Câmara Municipal, foi
aprovada por unanimidade, a acta da reunião ordinária de oito Janeiro de 2008 –
Acta nº 1/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 3 – INFORMAÇÕES
--- O Senhor Vereador Dr. Paulo Cavaleiro informou da realização do desfile de
Carnaval das Escolas no dia 26 de Janeiro pelas 10:00 horas, convidando os
Senhores Vereadores a assistirem ao corso na bancada junto ao Mercado
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou também da realização do Festival “Primeiras Braçadas” da Escola de
Natação na piscina interior do Complexo Desportivo Paulo Pinto, pelas 15:00
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 4 – EDIFÍCIOS DEGRADADOS
--- Presente à reunião informação do Departamento de Obras Particulares com a
identificação de novos prédios degradados a serem vistoriados pela Comissão de
Vistoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Cãmara deliberou por unanimidade remeter à Comissão de Vistoria de
Edifícios Degradados, para proceder à vistoria dos mesmos e apresentar
relatório.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 5 – FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO –
PEDIDO DE PATROCÍNIO
--- A Faculdade de Direito da Universidade do Porto, através do CIJE –Centro de
Investigação Jurídico-Económica, pretende realizar no dia 28 de Fevereiro de
2008 uma Conferência, subordinada ao tema”O Princípio do Poluidor Pagador”.---
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--- Atenta a importância do evento, solicitam um apoio financeiro para a sua
realização.------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisao a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a atribuição
de um apoio financeiro no valor de 500 euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 6 – PEDIDO DE SUBSÍDIO ESCOLAR PARA OLGA BONDARENKO
--- Sobre o assunto em epígrafe foi presente à reunião uma informação da Divisão
de Acção Social, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------ “A propósito do pedido de subsídio para Olga Bondarenko, informamos o
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------- A Inês é a mais nova de uma fratria de dois irmãos. O agregado é constituído
pelo pai, Sr. Vadym, 37 anos e idade, mãe, Sra. Lyudmyla, 38 anos e pela irmã de
11 anos, Olseysa. ------------------------------------------------------------------------------------- Esta é uma família Ucraniana a residir em Portugal há 5 anos.------------------------- Este agregado residia em Cesar até Novembro de 2007. A Olga, com 7 anos,
frequenta o 3º ano do 1º ciclo do ensino básico agora na escola Fundo de Vila. O
Sr. Vadym é manobrador de viaturas na empresa Dias Verdes – Rec. Loc. Exp.
San. Limp. Lda, auferindo mensalmente 588,44 euros e a Sra. Lyudmyla é
doméstica não tendo quaisquer rendimentos. Assim, é com o salário do Sr.
Vadym que fazem face a todas as despesas: 173,25 euros de renda, e uma
média de 34 euros mensais de água, luz e gás.---------------------------------------------- Tendo em conta a composição do agregado, o valor da renda de casa (mais
despesas domésticas e de primeira necessidade), e os rendimentos escassos que
provêm somente de um elemento da família, considero justificada a atribuição do
subsídio escolar.”.---------------------------------------------------------------------------------------- Presente também uma informação do Chefe de Divisão de Acção Social do
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seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------------------- Atendendo à situação exposta proponho que à aluna referenciada seja
concedida uma bonificação de 100% no custo das refeições (escalão A) com
efeitos reatroagidos à data do início de utilização da cantina.------------------------------- A Câmara deliberou aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 7 – SUBSÍDIO PARA A ENCENAÇÃO DO “MEMORIAL DO
CONVENTO”
--- Presente à reunião um fax da Federação Concelhia das Associações de Pais
de S. João da Madeira, a solicitar um subsídio bem como espaço para
apresentação teatral “Memorial do Convento” destinado a alunos do 12º ano das
Escolas Oliveira Júnior, João da Silva Correia, Serafim Leite e Centro de Ensino
Integral.----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 25% - no máximo
de 520 euros – do custo da encenação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 8 – SUBSÍDIO À ACAM
--- Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente à reunião uma proposta do
Senhor Dr. Rui Costa, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------- “ Encontrando-se a Câmara Municipal a aguardar que lhe sejam fornecidos
elementos já solicitados a diversas instituições no sentido de se fixar os
montantes a atribuir a título de subsídio para o ano de 2008, designadamente à
Associação Cultural Alão de Morais, porpõe-se a V. Exa. o pagamento a esta de
7.866,25 euros, provisoriamente, de modo a permitir liquidar despesas
inadiáveis.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Reconhecida a urgência da deliberação imediata dos seguintes assuntos, a
Câmara Municipal, no uso da prerrogativa conferida pelo artigo 83º da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
deliberou, por unanimidade, apreciá-los. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 9 – SUBSÍDIO A ATRIBUIR A ALUNOS CARENCIADOS PARA
VISITA DE ESTUDO
--- Relativamente ao assunto em epígrafe foi presente à reunião uma informação
da Vereadora Profª Dilma Nantes, do seguinte teor:------------------------------------------- “A Escola do Espadanal vai realizar no presente mês duas visitas de estudo.---- Os 1º, 2º e 3º anos irão ao Porto visitar o “Pavilhão da Água” e, posteriormente,
ao teatro assistir à peça “Falha da Cálculo”, tendo que comparticipar a visita com
uma verba de 10,70 euros.-------------------------------------------------------------------------- Já o 4º ano irá a Guimarães, fazer uma visita guiada ao Castelo, sendo a
comparticipação dos alunos no valor de 6,40 euros.----------------------------------------- Tendo em atenção estes valores, a Escola do Espadanal solicitou a esta
Câmara Municipal apoio na comparticipação das despesas dos alunos
carenciados abrangidos.----------------------------------------------------------------------------- Assim, considerando o elevado interesse de que esta iniciativa se reveste e de
forma a possibilitar que todas as crianças tenham igualdade de oportunidades,
coloco à consideração de V. exa. a atribuição de um subsídio no valor de 111,20
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA
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--- No final da reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a acta em
minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- E NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI PELO SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA ENCERRADA A REUNIÃO.------------------------------------------------------ PARA CONSTAR E DEVIDOS EFEITOS SE LAVROU A PRESENTE ACTA,
QUE POR TODOS VAI SER ASSINADA, E EU, MARIA ANTÓNIA DA SILVA
RIBEIRO, SERVINDO DE SECRETÁRIA, A REDIGI E SUBSCREVO. ---------------

