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A reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, no dia 25 de outubro de 2017, teve 
início às 18 horas. Foi presidida pela Sra. Presidente, Teresa Coelho, e nela estiveram presentes os vogais 
António Joaquim Oliveira, Maria de Fátima Cardinho Magalhães Cardoso, Joana Isabel Correia Simões 
dos Santos, Luís Fernandes Serol Barradas, Patrícia Mónica de Carvalho Gancho Brito e Hélder Roberto 
Ferreira Lopes. 

A Junta foi informada pela Sra. Presidente de que o saldo existente em 30 de setembro de 2017 é de 
46.410,63 euros;  foi  dada informação sobre autorizações  de pagamento realizadas  e execução orça-
mental de setembro e outubro de 2017. 

A senhora Presidente determinou, nos termos da alínea b) do nº 2  do artigo 18º da Lei 75/2013, de 
12 de setembro, a atribuição dos Pelouros, conforme segue:

Presidente: Teresa Paula de Sousa Coelho – Administração Geral e Finanças; Recursos Humanos, 
Obras e Equipamentos, e Intervenção Social e Comunitária;
Vogal  Secretário:  Mercados,  Cemitério,  Ambiente  (Recolha  de  Monos  e  Espaços  de Enquadra-
mento) e Iniciativas Culturais e Desportivas;
Vogal Tesoureira: Maria de Fátima Cardinho Magalhães Cardoso – Ocupação da Via Publica;
Vogal: Joana Isabel Correia Simões dos Santos – Juventude e Associação de Estudantes;
Vogal: Patrícia Mónica de Carvalho Gancho Brito – Juventude, Associação de Estudantes, Educação 
e Associação de Pais;
Vogal: Luís Fernandes Serol Barradas – Educação, Associação de Pais, Cultura e Desporto;
Vogal: Hélder Roberto Ferreira Lopes - Movimento Associativo, Cultura e Desporto.

A senhora Presidente, conforme estipulado na alínea b) do nº 2 do artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 
de setembro, designou, para as funções de Secretário o vogal António Joaquim Oliveira, e de Tesoureiro 
a vogal Maria de Fátima Cardinho Magalhães Cardoso. Designou igualmente para seu substituto, nas 
situações de faltas e impedimentos, o Secretário, António Joaquim Oliveira, nos termos da alínea b) do 
nº 2 do artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

As funções mencionadas nos termos da alínea e) do nº 3 do artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, serão da responsabilidade da Vogal Tesoureira e, nas suas faltas e impedimentos, do Vogal  
Secretário. 

Determinou também que as duas subscrições obrigatórias de movimentos bancários, nomeadamente 
em cheques, serão a sua própria e a da Tesoureira ou, no seu impedimento, a do Secretário.

A senhora Presidente, nos termos da alínea b) do nº 2 e da alínea c) do nº 3 do artigo 18º da Lei  
75/2013, de 12 de setembro, deliberou que os atestados devem ser assinados por si e, nas situações de 
falta e impedimentos, pelo Secretário ou, no seu impedimento, pela Tesoureira. 

Informou que, nos termos do nº 2 do artigo 27º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela  
Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, irá exercer o mandato em regime de tempo inteiro. 
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PROPOSTAS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
1.  A  Junta  aprovou  a  proposta  de  Delegação  de  Competências  da  Junta  de  Freguesia  na  Sra. 

Presidente, nos termos do artigo 17º da Lei 75/2013, com exceção das previstas nas alíneas a), c), e), h),  
j), l), n), o), p), q), r) v), oo), ss), tt) e xx), do nº 1 do mesmo artigo.

2. A Junta deliberou  autorizar a Sra. Presidente a realizar despesas até ao limite máximo de 7.500 
euros (sete mil e quinhentos euros) no enquadramento das suas competências próprias previstas na 
alínea h) do artigo 18º da Lei  75/2013,  de 12 de setembro,  que para além de estarem inscritas no  
orçamento, estejam devidamente cabimentadas, assumidas e autorizadas, no estrito cumprimento dos 
princípios e regras definidos no ponto 2.3.4.2 do POCAL. 

3. A Junta deliberou que aos vogais da Junta de Freguesia sejam atribuídas as vinte e quatro (24) 
horas mensais, para o exercício das suas funções autárquicas, conforme o artigo 2º e a alínea c) do nº 3 
da Lei 29/87, de 30 de junho, com a redação dada pela Lei 52-A/2005, de 10 de outubro, aos seguintes 
dois eleitos: Maria de Fátima Cardinho Magalhães Cardoso e Luís Fernandes Serol Barradas.

4. A Junta deliberou, de acordo com o artigo 20º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que as  
reuniões ordinárias se realizem nas primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, às 18h00m, nas 
instalações da Junta de Freguesia, informando que, encerrada a ordem do dia, a Junta de Freguesia 
fixará um período para intervenção aberta ao público,  durante  o qual  serão prestados os  esclareci-
mentos solicitados.

5. A Junta designou, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 18º  da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro,  que  as  atas  sejam  lavradas  pela funcionária  Maria  Manuela  Marcelino  Peralta  Paulo, 
Assistente Técnica, ou, nas suas faltas e impedimentos, pela funcionária Anabela de Jesus Arrozeiro,  
Assistente Técnica, e a funcionária Maria Paula Costa Carvalho Duarte.

6. A Junta deliberou que nos termos do Decreto-Lei nº28/2000, de 13 de Março, as fotocópias sejam 
certificadas pelas assistentes técnicas da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria.

7. A Junta aprovou a Alteração ao Orçamento da Junta de Freguesia do ano em curso, considerando 
que é da competência do órgão executivo a aprovação da Alteração ao Orçamento e do Plano Plurianual 
de Ações (PPA) e do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), nos termos do ponto 8.3.1.2. do Decreto-
Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL).

8. A Junta deu parecer favorável ao pedido formulado pela Câmara Municipal de Almada sobre o 
licenciamento para a realização do 1º Passeio Solidário, apresentado pela Associação Humanitária dos  
Bombeiros Voluntários de Almada, a realizar no dia 11 de novembro de 2017.

9. A Junta deu parecer favorável à proposta de toponímia apresentada pela Câmara Municipal de 
Almada para a designação a atribuir ao troço da Rua do Areeiro, confinante a Sul com a Estrada Nacional 
10/1, junto à Rua de São Macário, e fim em forma de impasse, nos termos da alínea w) do nº 1 do artigo 
16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

10. A Junta aprovou o pedido de  Alvará de Licença para Ocupação da Via Pública, com esplanada 
aberta,  na  Rua  25  de  Abril,  nº  4B  e  4C,  2825-107  Caparica,  à  empresa  Intuitionlevel  Engenharia,  
Unipessoal, L.da, pelo período de 26 de outubro de 2017 a 25 de outubro de 2018.

11. A Junta aprovou  o caderno de encargos para consulta a várias companhias de seguros, com o 
objetivo  de  apresentação  de  propostas  nos  ramos  de  Acidentes  de  Trabalho  e  Acidentes  Pessoais 
(eleitos), Seguro Automóvel, Responsabilidade extra-contratual e Multi-riscos.

12. A Junta autorizou a colocação, pelos serviços da Autarquia, de um vidro da porta exterior da auto-
construção nº 1, situada na Av. Afonso de Albuquerque, na Trafaria, e a intervenção no pilar, na auto-
construção nº 4 r/c da Rua Manuel Batista Lagarto, na Trafaria.

¤ 25-out-2017 
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