
2018 24 JAN

A reunião de 24 de janeiro de 2018 teve início às 18 horas. Foi presidida pela Sra. Presidente, Teresa  
Coelho,  e  nela  estveram  presentes  os  vogais  António  Joaquim  Oliveira,  Maria  de  Fátma  Cardinho 
Magalhães Cardoso,  Joana Isabel  Correia  Simões dos Santos,  Luís  Fernandes Serol  Barradas,  Patrícia 
Mónica de Carvalho Gancho Brito e Helder 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:  avaliação  de  propostas  de  atvidades  das  tunas; 
calendarização geral de atvidades.

PROPOSTAS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
1.  A  Junta  deliberou  dar  seguimento  à  proposta  do  agente  de  execução  para  a  dívida  da  ex-

trabalhadora condenada na sequência do processo n.º 2213/12.3TAALM, que correu seus termos no 2º 
Juízo Criminal Tribunal de Comarca e de Família e Menores de Almada, no qual foi proferido Acórdão, a  
16 de julho de 2014.

2.  A Junta deliberou  renovar o contrato de comodato,  em vigor,  com a Paróquia de S.  Pedro da 
Trafaria, para cedência de um espaço do Mercado Municipal da Trafaria para armazenamento de bens 
alimentares para atribuição de cariz social, com término a 31 de outubro de 2018.

3. A Junta deu seguimento à aprovação das propostas referentes aos recursos humanos, designada-
mente  sobre  acerto  de  horários,  aceitação  de  mobilidade  interna,  entre  outros  que  são  revistos 
anualmente.

4. A Junta aprovou a alteração ao anexo do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, referente à 
repartção de funções e responsabilidades internas.

PROPOSTAS DOS MERCADOS
1.  A Junta  deliberou a aceitação da desistência da concessionária da Loja nº 1,  r/c,  do Mercado 

Municipal da Trafaria.

PROPOSTAS DO CEMITÉRIO 
1. A Junta aprovou o requerimento de  Maria João Gomes da Silva, para averbamento do Alvará da 

campa 17, 1ª secção.
2.  A Junta aprovou o requerimento de  Maria Luciana Hespanha da Silva Valente  de Matos,  para 

transladação da campa 28, 14ª secção, para o Cemitério de Pardilhó, Concelho de Estarreja.
3. A Junta aprovou o requerimento de José Maria Pinto Santos, para transladação da campa 36, 22ª 

secção, para cremação no Cemitério Municipal de Vale Flores.

¤ 24-jan-2018

Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria – Boletm de Deliberações – 24.01.2018 – Pág. 1 de 1


