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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 09/2015, efetuada no dia 24 de Abril de 2015, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovada por unanimidade as Actas de Reunião de Executivo nºs 7 e 8 de 2015; 

Ponto dois – Foi aprovado por unanimidade a revogação do orçamento da Firma Estores Marcelo, 

aprovado na acta n.º 3 no valor de 300,00€ Mais IVA, sendo substituído pelo novo orçamento no valor 

de 600,00€ mais IVA; 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade aceitar dois estagiários de jardineiro da Escola Agrícola da 

Paiã ; 

Ponto quatro – Foi aprovado por unanimidade a parceria no projecto “Boxe em Casal de Cambra”; 

Ponto Cinco – Foi aprovado por unanimidade apoiar o grupo de Moradores do Bairro de Santa Marta, 

na sua Festa; 

Ponto Seis – Foi aprovada por unanimidade a opção 2 do orçamento n.º 1853 da Levy Decor no valor 

de 270,00€ mais IVA; 

Ponto Sete – Foi aprovado por unanimidade ceder o espaço do parque urbano, ao Pião Mágico para o 

dia 4 de abril comemoração do Dia da Mãe e 30 de Maio para a Festa do Final de Ano; 

Ponto Oito – Foi aprovado por unanimidade disponibilizar a aparelhagem e o Parque Urbano para a 

comemoração do Dia da Mãe, 3 de Maio. 

Ponto Nove – Foi aprovado por unanimidade um donativo no valor de 250,00€ para a CECD Mira 

Sintra, para apoiar as colónias de férias  

Ponto Dez – Foram prestadas informações diversas.   

 

 

Casal de Cambra, 05 de Maio de 2015 
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