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JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 

 
 

Edital de Deliberação nº20/2018 
 
 

 
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 20/2018, efetuada no dia 18 de setembro de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a transferência temporária da Biblioteca Pública da Freguesia 

de Casal de Cambra, para o Edifício Sócio – Cultural, nomeadamente para a sala de espera do espaço 

cedido à Associação de Proprietários.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a alteração do exercício de funções do Presidente Mário 

Santos, para o regime de tempo inteiro, e do Tesoureiro Carlos Henriques, para o regime de meio tempo, 

com efeitos a partir de janeiro de 2019.  

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a minuta de Protocolo de Cedência do Campo de Futebol, a 

celebrar entre a Junta de Freguesia e o Futebol Clube “O Despertar”. 

Ponto quatro – Foi analisada a Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar entre o Município de 

Sintra, Serviços Municipalizados de Sintra e a Junta de Freguesia de Casal de Cambra, visando garantir 

um sistema complementar de limpeza pública e recolha de resíduos. 

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a solicitação da funcionária Filipa Costa, de retorno ao 

horário de trabalho na modalidade de jornada contínua, com efeitos a partir do dia 17 de setembro.  

Ponto seis – Foi ratificada por unanimidade a aquisição do material para espaços ajardinados constante 

do orçamento nº17, da Floricultora Horto do Rossio, no valor de 451.56€.  

Ponto sete – Foi aprovado por unanimidade o pedido da Associação de Proprietários de Casal de 

Cambra, de colocação de uma caixa de correio no Edifício Sócio – Cultural, no 1º piso, no acesso ao 

espaço utilizado pela Associação.  
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