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Edital de Deliberação nº16/2018 
 
 

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 16/2018, efetuada no dia 03 de julho de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovado por unanimidade o aditamento ao contrato celebrado entre a Junta de 

Freguesia e os Correios de Portugal, para a venda de produtos dos CTT em regime de gestão de stocks 

CTT;  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a celebração de um novo contrato entre a Junta de Freguesia 

e os Correios de Portugal, de acordo com o Protocolo firmado entre a Anafre e os Correios de Portugal;  

Ponto três – Foi aprovado por unanimidade a atribuição de um donativo no valor de 180€, à Associação 

de Lutas Amadoras de Lisboa, para apoio à Escola de Luta Olímpica da Junta de Freguesia de Casal de 

Cambra; 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação dos trabalhos de desmatação no bosquete 

do Parque Urbano, à empresa Mira Jardins, de Alberto João de Oliveira Pestana, com um custo de 

974.16€; 

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade o reembolso de despesas não cobertas pelo seguro de 

acidentes de trabalho, ao funcionário Sandro Marques, no valor de 53,80€; 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de material desportivo e brinquedos de praia, 

para utilização durante as atividades enquadradas no projeto “Férias em Ação – 2018”, com um custo 

total de 228.36€.  

Ponto sete – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da empresa Etapas Curiosas, no valor de 

2460€, para a execução das instalações elétricas no Parque Urbano, no âmbito das Festas da Vila de 

Casal de Cambra.  
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