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Edital de Deliberação nº01/2018 
 
Em cumprimento do disposto no nº.1, do artigo 56º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, dá-se 

conhecimento que, em Reunião Privada nº 01/2018, efetuada no dia 09 de janeiro de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as Atas de reunião nº 21 e 22 de 2017. 

Ponto dois – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da empresa Best Window, no valor de 

673,74€, para construção de uma divisória da sala de trabalho do 2º piso do edifício do Centro Sócio – 

Cultural.  

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de uma mesa de reuniões para a sala dos 

Vogais do Executivo da Junta de Freguesia, no valor de 259€, disponível na loja Ikea. 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de dois computadores portáteis para os 

serviços administrativos: HP no valor de 516,47€, Asus no valor de 356.57€. 

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a concessão de tolerâncias de ponto nas seguintes datas: 

13 de fevereiro, 29 de março no período da tarde, 30 de abril ou 01 de junho (em regime de 50%, os 

serviços deverão ser assegurados, devendo os funcionários de forma organizada, gozar uma das datas 

em alternância), 24 e 31 de dezembro. 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a retificação do horário de condicionamento da circulação 

de trânsito no Parque Urbano de Casal de Cambra, que produzirá efeitos a partir das 17h30 e não das 

18h00, conforme inicialmente aprovado. 

Ponto sete – Foram prestadas informações acerca do terreno destinado à construção do Cemitério.  

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a calendarização das reuniões de Executivo para o ano 

2018.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação dos trabalhos de reparação e construção na 

via pública, durante o ano 2018, à empresa A.B. Alves.  
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