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Edital de Deliberação nº19/2018 
 
 

 
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 19/2018, efetuada no dia 05 de setembro de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a ata de reunião de Executivo nº18 de 2018. 

Ponto dois – Foi ratificada por unanimidade a adenda ao contrato de prestação de serviços do Posto de 

Correios de Casal de Cambra, celebrado entre os Correios de Portugal e a Junta de Freguesia de Casal de 

Cambra.  

Ponto três – Foi ratificada por unanimidade a contratação de um pacote de assistência técnica à empresa 

Idonic, no valor de 276.75€.  

Ponto quatro – Foi recusada por unanimidade a proposta da empresa Tática Verde, para execução da 

limpeza do terreno destinado à construção do Complexo Funerário de Casal de Cambra.  

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do Salão do edifício Sócio – Cultural, 

para a realização do evento “Casal de Cambra Multicultural”, no dia 29 de setembro e realização de 

ensaios nos dias antecedentes.  

Ponto seis – Foi apreciada a Situação Financeira e as conciliações bancárias à data de 31 de agosto.  

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação à Serralharia Civil de Alpedrade, dos trabalhos 

constantes do orçamento nº2273, no valor de 59,66€, ao abrigo do Contrato Interadministrativo para 

execução de reparações nos estabelecimentos de ensino da freguesia.  

Ponto oito – Foi recusado por unanimidade o orçamento nº07/2018 da empresa A.B. Alves, para 

intervenção na calçada nos espaços exteriores da Escola E.B. 2/3 Prof. Agostinho da Silva, em resposta 

ao ticket nº1036, ao abrigo do Contrato Interadministrativo para execução de reparações nos 

estabelecimentos de ensino da freguesia, visto ser necessário proceder a uma intervenção mais profunda, 

não englobável  no referido Contrato. 

Ponto nove – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº755 da empresa António Nogueira Antunes, 

no valor de 62,63€, ao abrigo do Contrato Interadministrativo para execução de reparações nos 

estabelecimentos de ensino da freguesia. 
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Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a denúncia do contrato de arrendamento da loja A, sita no 

nº10, da Av. de Moçambique, local de funcionamento da Biblioteca Pública da Freguesia de Casal de 

Cambra.  

 

 

Casal de Cambra, 07 de setembro de 2018 
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