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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 17/2014, efectuada no dia 28 de Junho de 2014, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto Um – Foi dado conhecimento da realização de um arraial promovido pelo Agrupamento de 

Escuteiros de Casal de Cambra, no dia 28 de Junho, no largo da Igreja Paroquial de Casal de Cambra; 

Ponto Dois – Foi recusado por unanimidade o pedido de utilização do Salão do Edifício Sócio- 

Cultural, formulado pela empresa Magnetofield; 

Ponto Três – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro à Associação Outros 

Rituais, no valor de cem euros, para comparticipação de despesas realizadas aquando da realização do 

evento “Um fim de semana no passado”; 

Ponto Quatro – Foi recusado por unanimidade o apoio financeiro à Associação de Surdos do Concelho 

de Sintra, para realização de um arraial de S. Pedro; 

Ponto Cinco – Foi recusada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro à Associação 

Furacão de Talentos, para pagamento do aluguer do Pavilhão Municipal de Casal de Cambra, para 

efeitos da realização do Concurso de Dança; 

Ponto Seis – Foi aprovado por unanimidade o programa para realização das actividades comemorativas 

do 17º Aniversário da Freguesia de Casal de Cambra, a realizar no dia doze de Julho; 

Ponto Sete – Foi aprovada por unanimidade a proposta de aplicação aos funcionários da Junta de 

Freguesia, do horário de trabalho de trinta e cinco horas semanais; 

Ponto Oito – Foi aprovada por unanimidade a presença de dois elementos do Executivo, na exibição da 

peça de teatro “Pássaro da Alma”, a convite do CECD de Mira Sintra; 

Ponto Nove – Foi prestada informação acerca da realização de concertos com a banda e grupo coral da 

Noruega, no Conservatório de Música de Sintra; 

Ponto Dez – Foi prestada informação acerca da actividade promovida pela Associação Quatro Patas, no 

dia vinte e um de Junho, no Parque das Nações; 

Ponto Onze – Foi aprovado por unanimidade o agendamento de uma reunião com a Federação das 

Associações de Pais de Sintra, em data a designar; 

Ponto Doze – Foi aprovado por unanimidade o pagamento de quotas em atraso e até Agosto de dois mil 

e quinze, ao Jornal de Sintra; 
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Ponto Treze – Foi aprovado por unanimidade o agendamento de uma reunião com a AFABD – 

Associação de Filhos e Amigos de Bula na Diáspora, para apresentação e recepção da documentação 

formal da entidade; 

Ponto Catorze – Foi prestada informação acerca de um ofício subscrito pelo Movimento Sintrenses 

com Marco Almeida; 
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