
 

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 nº10/2018 
 

 
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 10/2018, efetuada no dia 20 de abril de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a minuta interna referente à inscrição para atendimento no 

Gabinete de Consulta Jurídica; 

Ponto dois – Foi selecionado o candidato a admitir nos serviços administrativos ao abrigo da 

modalidade CEI – Contrato Emprego – Inserção; 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de uma rede de voleibol de exterior à empresa 

Decathlon, no valor de 79,00€; 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro a um utente do 

Gabinete de Ação Social, no valor de 13,66€; 

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade o modelo da t-shirt técnica para o VII Grande Prémio de 

Atletismo, a realizar no dia 06 de maio; 

Ponto seis – Foi aprovado por unanimidade o modelo da t-shirt “staff” a ser usado pelos 

colaboradores da Junta de Freguesia, nas várias iniciativas previstas; 

Ponto sete – Foi aprovado por unanimidade o pedido de cedência gratuita do salão do Edifício Sócio 

– Cultural para o lançamento da 2ª edição de um livro de fotografia 

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de uma exposição fotográfica no 

Edifício Sócio – Cultural; 

Ponto nove – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da atuação da banda “Sentido Obrigatório”, 

no dia vinte e nove de abril, no valor de 200€, com IVA incluído; 

Ponto dez – Foi aprovado por unanimidade o orçamento para aquisição de artigos de publicidade à 

empresa HS – Publicidade, no valor total de 782,71€; 

Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a proposta de proibição de entrada de veículos 

automóveis no Parque Urbano, de vinte e cinco a vinte e nove de abril, em virtude da realização da 

Feira Saloia; 

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a proposta de interdição de acesso a pessoas não 

autorizadas, ao Parque Urbano, de vinte e cinco a vinte e nove de abril, entre as 00h00 e as 08h00, por 

motivos de segurança do recinto; 

 



 

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 

 

 

Ponto treze – Foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação de seguro de responsabilidade 

civil, para as atividades do vinte e cinco de abril, à Groupama, no valor de 164,32€; 

Ponto catorze – Foi aprovado por unanimidade o pedido de cedência de colchão desportivo, efetuado 

pela Associação Furacão de Talentos, para realização de um sarau de ginástica, no dia 28 de abril; 

Ponto quinze – Foi aprovado por unanimidade o Mapa de Férias do Pessoal para o ano dois mil e 

dezoito; 

 

Casal de Cambra, 24 de abril de 2018 

 

 

____________________________________ 

Mário Santos 

(Presidente) 
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