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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 08/2017, efetuada no dia 05 de Maio de 2017, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a acta nº07 de 2017; 

Ponto dois – Foi apreciada a Situação Financeira a 31 de Março e 30 de Abril e conciliações bancárias 

a 10 de Abril e 03 de Maio; 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo no valor de 500 euros à 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Belas, para apoio à aquisição de uma 

ambulância; 

Ponto quatro – Foi aprovado por unanimidade o pedido de utilização do parque urbano nos dias 13 e 

14 de Maio, pelo Agrupamento de Escuteiros de Santa Marta do Casal de Cambra; 

Ponto cinco – Foram aprovadas por unanimidade as actividades alusivas a “Maio – Mês do Coração”; 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a participação do Executivo na Gala Solidária das Amigas 

do Peito, no dia 14 de Maio, no Centro Cultural Olga Cadaval; 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a colaboração da Junta de Freguesia na Campanha do 

Pirilampo Mágico 2017; 

Ponto oito – Foi aprovado por unanimidade o apoio à comemoração do IV Aniversário da Associação 

Furacão de Talentos, a decorrer no parque Urbano, no dia 21 de Maio; 

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a realização da actividade comemorativa do Dia Mundial 

do Médico de Família, em parceria com a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de 

Casal de Cambra, no dia 19 de Maio; 

Ponto dez – Foi ratificada por unanimidade a adesão aos Projectos FAMI Aviso 28, com a Associação 

Olho Vivo e FAMI 29, com a Câmara Municipal de Sintra,  

Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a concessão de tolerância de ponto no dia 12 de Maio; 

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a Minuta do Caderno de Encargos e Programa de 

Procedimentos referente ao Cemitério de Casal de Cambra, com vista ao lançamento do concurso; 

Ponto treze – Foi aprovada por unanimidade a organização de um Passeio Sénior à Vidigueira, no dia 

26 de Maio; 
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Ponto catorze – Foi aprovada por unanimidade a celebração de um Protocolo de colaboração entre a 

Junta de Freguesia e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), para 

promoção dos Cursos de Preparação para a Parentalidade; 

Ponto quinze – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo para o torneio de 

encerramento final 2016/2017 de basquetebol em cadeira de rodas, a realizar no dia 04 de Junho, no 

Pavilhão Municipal de Casal de Cambra; 

Ponto dezasseis – Foi aprovada por maioria a Nota de Serviço 05/RH/2017; 

Ponto dezassete – Foi aprovada por unanimidade a organização de colónias de férias para crianças, de 

17 a 28 de Julho, sem parceria com a Câmara Municipal de Sintra; 

Ponto dezoito – Foi aprovada por unanimidade a selecção de um novo candidato para integração nos 

serviços administrativos/ Biblioteca, na modalidade CEI (Contrato Emprego-Inserção); 

Ponto dezanove – Foram prestadas informações diversas.  

 

Casal de Cambra, 09 de Maio de 2017 
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