
 

Rua de Bragança,1 2605-727 Casal de Cambra 

Tel.: 21 981 67 20 Fax.: 21 981 16 06 

 

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 20/2015, efetuada no dia 24 de Novembro de 2015, 

foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a acta de reunião de Executivo nº19 de 2015; 

Ponto dois – Foi apreciada a Situação Financeira a 31 de Outubro e conciliações bancárias a 02 de 

Novembro de 2015; 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a revogação da decisão tomada em reunião de Executivo de 

28 de Outubro, de rescisão do contrato celebrado com a Fresoft, referente à utilização do software 

ECivitas; foi aprovada por unanimidade a alteração dos termos do contrato proposto para 2016, 

implicando a desactivação de ferramentas do ECivitas não utilizadas e a redução da mensalidade para 

280 euros, acrescidos de IVA, com efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2016.  

Ponto quatro – Foi aprovado por unanimidade o contrato de prestação de serviços a celebrar com a 

empresa PC Pronto – Microclean, Lda, a vigorar a partir de 01 de Janeiro de 2016; 

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo à Associação Portuguesa 

Amigos de Raoul Follereau, no valor de 50 euros; 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo à Associação de Surdos do 

Concelho de Sintra, no valor de 100 euros; 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a delegação das competências da Sra. Presidente no Sr. 

Tesoureiro, nos dias 07 e 09 de Dezembro; 

Ponto oito – Foi recusado por unanimidade o pedido de apoio formulado pelo Grupo de Karaté 

Associação Clã do Tigre, para execução de diplomas a entregar no estágio de 07 de Dezembro; 

Ponto nove – Foi aprovado por unanimidade a emissão de parecer favorável em relação ao Projecto de 

Regulamento Municipal dos Horários 2015; 

Ponto dez – Foi recusada por unanimidade a proposta de prestação de serviços de vigilância 

apresentada pela Prosegur.  

Ponto onze - Foram prestadas informações diversas.  

 

Casal de Cambra, 26 de Novembro de 2015 
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