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JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 

 
Edital de Deliberação nº17/2018 

 
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 17/2018, efetuada no dia 17 de julho de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 22-1617/2018, para requisição de 

policiamento durante as Festas da Vila, durante os dias 13, 14 e 15 de julho. 

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do autocarro à Solami, nos dias 23, 24, 

25 e 26 de julho, para realização de atividades no âmbito do projeto “Verão Animado”. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de tintas para requalificação de espaço público à 

empresa António Nogueira Antunes, no valor de 92,25€. 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a entrada e permanência de duas viaturas pesadas no 

Parque Urbano, durante as Festas da Vila, para alojamento de alguns dos feirantes com atividade a 

funcionar no recinto. 

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade o fornecimento de eletricidade às viaturas com 

permanência no recinto das Festas da Vila.  

Ponto seis – Foi aprovado por unanimidade o rebaixamento do passeio junto ao nº80 da Av. de Lisboa, 

para permitir a acessibilidade de cidadãos com mobilidade reduzida. 

Ponto sete – Foi aprovado por unanimidade o reposicionamento do banco de jardim colocado junto ao 

nº80 da Av. de Lisboa, sendo deslocado a uma distância de 20 metros e instalado em frente ao nº77. 

Ponto oito – Foi ratificada por unanimidade a aquisição de refeições no recinto das Festas da Vila, ao 

Restaurante “Sabores da Várzea”, para os artistas que integram a programação das festas, no valor de 5€ 

por refeição. 

Ponto nove – Foi ratificada por unanimidade a aquisição de refeições ao Restaurante “Beira Alta” , para 

o staff e técnicos de som, no valor de 5€ por refeição.  

Ponto dez – Foi ratificada por unanimidade a aquisição de lanches compostos por bebida e sandes, 

adquiridas aos feirantes no recinto das Festas da Vila, para os ajudantes e atletas da Escola de Luta 

Olímpica da Junta de Freguesia de Casal de Cambra. 
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