
2018 10 JAN

A reunião de 10 de janeiro de 2018 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 dos despachos da Sra. Presidente, feitos de acordo com as disposições legais e
no  uso  da  competência  delegada,  respeitantes  a:  a  entrada  em vigor  do  Sistema de  Normalização
Contabilística (SNC) para a administração local ficou adiada para 1 de janeiro de 2019; apresentação do
caderno reivindicativo do STAL; realização do XVI Congresso Nacional da ANAFRE nos dias 26, 27 e 28 de
janeiro em Viseu; atividades previstas para dinamizar de janeiro a abril de 2018; revisão de planos de
atividades e visitas institucionais. O saldo existente a 31 de dezembro de 2017 é de 32.831,68 euros; foi
dada informação sobre autorizações de pagamento realizadas e a execução orçamental de dezembro de
2017. 

PROPOSTAS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
1. 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  Investimentos  (PPI),  nos  termos  do  ponto  8.3.1.2.  do  Decreto-Lei  54-A/99,  de  22  de  fevereiro
(POCAL).

2. A Junta aprovou a realização de obras na habitação social da Junta do prédio sito na Avenida 25 de
Abril, n.º 1, na Trafaria, para resolução dos problemas graves de infiltrações, pelo valor de 920,00€+IVA.

3. A Junta aprovou as alterações ao Fundo de Maneio, com atualização de valores em consonância
com o previsto no Orçamento para 2018.

4.  A  Junta  aprovou  a  atribuição  de  apoio  financeiro  de  500,00€  à  Associação  Humanitária  dos
Bombeiros Voluntários de Cacilhas, para apoio às Comemorações do 127º Aniversário.

PROPOSTAS DOS MERCADOS
1. A Junta deliberou a aceitação da desistência da concessionária da Loja nº 1 do Mercado Municipal

da Trafaria.
2. A Junta deliberou a aceitação da concessão extraordinária das bancas nos 24 e 25 de Charcutaria,

do Mercado Municipal do Monte de Caparica, a Francisco Penha Gonçalves, nos termos e para os efeitos
do artigo 9º da alínea a) do Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais.

PROPOSTAS DO CEMITÉRIO 
1.  A Junta  aprovou o requerimento de  Mariana Godinho Toucinho,  para  transladação do ossário

nº 284-E para cremação no Cemitério Municipal de Vale Flores.
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