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JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 

 

Edital de Deliberação 
 

 

Em cumprimento do disposto no nº.1, do artigo 56º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, dá-se 

conhecimento de que, em Reunião Privada nº 02/2017, efetuada no dia 31 de Janeiro de 2017, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a acta nº01 de 2017.  

Ponto dois – Foi ratificada por unanimidade a proposta de atribuição de um apoio financeiro a um 

utente do Gabinete de Acção Social, no valor de 21,50€. 

Ponto três – Foi ratificada por unanimidade a cedência de transporte ao Futebol Clube “O Despertar” 

para duas deslocações da equipa de séniores, no valor de 99,10€ e 93,72€.  

Ponto quatro – Foi aprovado por unanimidade o pedido de alteração de horário de trabalho 

apresentado pela funcionária Carla Filipa Rodrigues da Costa Farinha.  

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a aceitação da doação de 25 quadros pelo artista plástico 

Rui Lima Matos; 

Ponto seis – Foi ratificada por unanimidade a selecção e integração da trabalhadora Gina Isento, com o 

vínculo contrato emprego – inserção.  

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a assinatura do Protocolo de cedência do Espaço Jovem e 

Internet, pela Câmara Municipal de Sintra à Junta de Freguesia de Casal de Cambra, no dia 10 de 

Fevereiro.  

Ponto oito – Foi ratificada por unanimidade a renovação do contrato de prestação de serviços de 

segurança, higiene e saúde no trabalho, pela empresa K-Med Europa.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a designação do funcionário José Pereira para frequência 

de uma formação acerca de segurança, higiene e saúde no trabalho, pela empresa K-Med Europa. 

Ponto dez – Foram prestadas informações diversas.  

 

Casal de Cambra, 09 de Fevereiro de 2017 
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