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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 13/2015, efetuada no dia 24 de Junho de 2015, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a ata número 12 de 2015 nos termos do disposto no artº. 34º 

do CPA; 

Ponto dois – Foi aprovado por unanimidade a contratação do Sr. Yurii Martynyshyn, com contrato CEI 

através do IEFP; 

Ponto três – Foi aprovado por unanimidade conceder um donativo de 100,00€ ao CNE (Centro 

Nacional de Escuteiros) para as Festas dos Santos Populares; 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a cedência de material e apoio logístico ao Futebol 

Clube “O Despertar”, para a realização da II Gala dos Campeões; 

Ponto Cinco – Foi aprovado por unanimidade conceder apoio de 27,44€ para pagar o aviso de corte dos 

SMAS do Sr. João Fernandes utente da Ação Social; 

Ponto Seis – Foi aprovado por unanimidade a cedência de salão aos sábados das 10h30 às 12h para a 

Associação Furacão de Talentos; 

Ponto Sete – Foi reprovado por unanimidade o orçamento do Jornal da Região; 

Ponto Oito – Foi aprovado por unanimidade a realização dos festejos do 18º Aniversário da Freguesia.   

Ponto Nove – Foi aprovado por unanimidade a presença de dois membros do executivo no almoço do 

CNE (Centro Nacional de Escutas); 

Ponto Dez – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da Q.L. Infor, Lda, no valor de 80,00€ mais 

IVA para programação do programa do Posto de Correios; 

Ponto Onze - Foram prestadas informações diversas.  
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