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Edital de Deliberação 
 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 91º do Decreto-lei 169/99, alterada e republicada pela Lei n.º5-

A/2002, de 11 de Janeiro, pela Lei nº. 67/2007, de 31 de Dezembro, pela Lei Orgânica nº.1/2011, de 30 

de Novembro e pela Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, dá-se conhecimento de que, em Reunião 

Privada nº 04/2014, efectuada no dia 07 de Fevereiro de 2014, foram tomadas as seguintes 

deliberações:  

Ponto Um – Foi aprovada por unanimidade a promoção de uma acção de solidariedade integrada numa 

campanha para auxiliar a menina Eva, na aquisição de uma cadeira de rodas eléctrica, comprometendo-

se a Junta de Freguesia a adquirir os prémios a atribuir através da venda de rifas.   

Ponto Dois – Foi aprovado por unanimidade o apoio ao evento solidário organizado pela Associação 

“Furacão de Talentos” no dia 16 de Fevereiro, concretizado na cedência do Salão do Edifício Sócio - 

Cultural e apoio logístico, revertendo a verba angariada, a favor da campanha de solidariedade da 

menina Eva; 

Ponto Três – Foi prestada informação acerca da realização de uma sessão de Prevenção do Cancro da 

Mama, no dia 22 de Fevereiro, no Salão do Edifício Sócio - Cultural, com o apoio da Junta de 

Freguesia; 

Ponto Quatro – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da empresa Abílio & Luís, no valor de 

516,60€, para colocação de três corrimãos na passagem entre a Rua Viana do Alentejo e a Av. de Itália.  

Ponto Cinco – Foi dado conhecimento da sessão de apresentação da medida “Garantia Jovem”, 

promovida pelo IEFP, no dia 06 e Fevereiro no Auditório do Citeforma.  

Ponto Seis – Foi prestada informação acerca da Minuta de Protocolo a ser celebrado com o Futebol 

Clube “O Despertar”, para a utilização do Campo de Futebol Sintético.  

Ponto Sete – Foi dado conhecimento da aquisição de uma central e três microfones sem fios, para 

integração no sistema de som da Junta de Freguesia.  

 

Casal de Cambra, 10 de Fevereiro de 2014 

CF 


