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Edital de Deliberação nº07/2018 
 

 
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 07/2018, efetuada no dia 20 de março de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas de reunião nº05 e 06 de 2018; 

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a aquisição à empresa HS Publicidade, de 50 t-shirts para 

identificação dos colaboradores da Junta de Freguesia, no valor de 124.85 euros. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de troféus à empresa Gravotaça, para a Prova 

de atletismo inserida no Prémio Sintra a Correr, no valor de 403.25€.  

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de 100 t-shirts técnicas à empresa HS 

Publicidade, para os participantes na Prova de Atletismo inserida no Prémio Sintra a Correr, no valor 

de 341.94 euros.  

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio ao Futebol Clube “O 

Despertar”, para realização do Torneio da Páscoa, através da aquisição de taças e medalhas, no valor 

de 157,31€.  

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de 200 canetas com identificação da Junta de 

Freguesia, à empresa HS Publicidade, no valor de 71.34 euros.  

Ponto sete – Foi aprovado por unanimidade o pedido de alteração temporário do horário de trabalho 

da funcionária Sónia Santos; 

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de 10 placas em p.v.c. à empresa HS 

Publicidade, no valor de 17,50 euros.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a contratação do serviço de aluguer de insufláveis à 

empresa “My Dynamic”, no âmbito das atividades de comemoração do Dia Mundial da Criança, com 

um custo de 1186.95 euros.  

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação à Ricoh, da instalação de dois equipamentos 

multifunções, nos serviços administrativos da Junta de Freguesia; 

Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do salão do Edifício Sócio – Cultural 

à APTDA – Associação Portuguesa de tiro desportivo Action Air; 
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Ponto doze – Foi aprovado por unanimidade o cartaz de divulgação da Feira Saloia; 

Ponto treze – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de 3 mupis informativos, para colocação na 

via pública, à empresa Tecnipronto, no valor de 1051.65 euros.  

 

 

Casal de Cambra, 23 de março de 2018 
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Mário Santos 

(Presidente) 
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