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Edital de Deliberação nº06/2018 
 

 
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 06/2018, efetuada no dia 06 de março de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas de reunião nº03 e 04 de 2018; 

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a Proposta de Regulamento de Desmatação em Terrenos 

de Propriedade Privada;  

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a Proposta de Alteração ao Regulamento de 

Licenciamento de Atividades Diversas; 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a Proposta de Regulamento e Tabela Geral de Taxas e 

Licenças da Freguesia de Casal de Cambra; 

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade o pedido de inscrição na ADSE do cônjuge do 

funcionário António Mira; 

Ponto seis – Foi aprovado por unanimidade o adiantamento do pagamento do subsídio de férias e de 

natal, ao funcionário Sandro Marques; 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de árvores para plantação nas escolas da 

freguesia e na Solami, para assinalar o do Dia da Árvore; 

Ponto oito – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da Floricultora “Horto do Rossio”, no valor 

de 250,16€, para fornecimento de espécies arbóreas, destinadas à requalificação do jardim sito na Av. 

de Cabo Verde; 

Ponto nove – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da empresa LogikWise, no valor de 1722€, 

tendo em vista a construção e manutenção do site da Junta de Freguesia; 

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a concessão de autorização à Associação Pirilampo Sábio, 

de cobrança de entradas no valor de 3€, para realização da atividade de zumba, agendada para o dia 11 

de março, no Salão do Edifício Sócio – Cultural; 

Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de uma barra de elevação em aço, à empresa 

Levy Decor, no valor 421.89€; 

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de mobiliário urbano para beneficiação do 

espaço público de utilização coletiva, sito entre as Avenidas de Espanha, Brasil e Dinamarca, à 

empresa Levy Decor, no valor de 1331.47€; 
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Ponto treze – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação do transporte em autocarro de 56 lugares, 

à empresa Longdrivebus, pelo valor de 3250€, que assegurará o serviço de transporte durante as 

colónias de férias de verão; 

Ponto catorze – Foi aprovado por unanimidade o cartaz de divulgação da Prova “Sintra a Correr VII 

– Grande Prémio de Casal de Cambra”, que decorrerá no dia 06 de maio.  
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