
2017 6 DEZ

A reunião de 6 de dezembro 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, Luís Fernandes Serol Barradas, Patrícia Mónica de Carvalho Gancho Brito e Hélder
Roberto Ferreira Lopes, justificando a sua ausência a vogal Joana Isabel Correia Simões dos Santos.

A Junta foi informada dos despachos da Sra. Presidente, feitos de acordo com as disposições legais e
no uso da competência delegada, respeitantes a: iniciativas programadas para dezembro na Biblioteca
da Junta; Mercado de Natal em parceria com IPSS nos Mercados Municipais do Monte de Caparica e da
Trafaria;  Comemorações  de  Natal  com  reformados,  pensionistas  e  idosos  das  freguesias;  convites
institucionais recebidos. O saldo existente a 31 de novembro de 2017 é de 98.453,22 euros; foi dada
informação sobre autorizações de pagamento realizadas e a execução orçamental de novembro de 2017.

A Sra. Presidente deu igualmente conhecimento do despacho, nos termos da alínea b) do n.º1 do
artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, de tolerância de ponto para os trabalhadores para os dias
26 de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018, devendo ser assegurado o funcionamento dos serviços
envolvidos em tarefas que não podem ser interrompidas, nomeadamente do Cemitério e dos Mercados,
sendo os trabalhadores dispensados noutra data como forma de compensação.

PROPOSTAS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
1. A Junta aprovou as propostas de bens e serviços apresentadas pelos fornecedores no seguimento

dos  convites  enviados  para  2018,  designadamente  no  que  respeita  à  revalidação  da  consulta  às
companhias  de  seguros,  protocolo  para  serviços  de  manutenção  de  espaços  verdes,  assessores
contabilístico,  jurídico  e  cultural,  software  e  hardware  informático,  material  de  economato  e
manutenção de equipamentos.

2.  A Junta deliberou oferecer uma peça em vidro à Associação de Coletividades do Concelho de
Almada, pelo seu 16º Aniversário, que vai decorrer no dia 15 de dezembro.

3.  A  Junta  aprovou  a  atribuição  de  apoio  financeiro  de  500,00€  à  Associação  Humanitária  de
Bombeiros Voluntários da Trafaria, para apoio às comemorações de Natal que vai dinamizar.

PROPOSTAS DA CULTURA, DESPORTO, EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL
1. A Junta aprovou a atribuição de apoio financeiro de 100,00€ ao Clube Recreativo União Raposense,

para apoio pela iniciativa “I Encontro – Natal em Família” dinamizado no dia 2 de dezembro de 2017.
2. A Junta aprovou a aquisição de 12 exemplares do livro sobre Plantas Silvestres do Concelho de

Almada,  do  Professor  Manuel  Lima,  no  valor  total  de  180,00€,  para  dinamização  de  iniciativa  nas
freguesias e reforço de livros do Espaço Cultural da Junta.

3. A Junta aprovou a atribuição de apoio financeiro de 150,00€ à Associação de Pais da EB1/JI da Vila
Nova de Caparica, para apoio à visita de Natal a Óbidos.
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4. A Junta aprovou a atribuição de apoio financeiro de 200,00€ ao Clube de Atletismo de Amigos do
Parque da Paz, para apoio à Corrida de S. Silvestre que vai decorrer no dia 16 de dezembro de 2017.

PROPOSTAS DO CEMITÉRIO 
1. A Junta aprovou o requerimento de  Maria Alice Ribeiro da Costa Ganso, para transladação do

Cemitério da Paz, Algeruz, em Setúbal, para o ossário nº 303-B do Cemitério Municipal do Monte de
Caparica. 

2. A Junta aprovou o requerimento de Ana Maria Gonçalves Madeira Ferreira, para averbamento do
Alvará da Campa Perpétua nº 253, da 2ª secção, conforme certidão de habilitação de herdeiros.

¤ 06-dez-2017 
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