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Edital de Deliberação nº21/2018 
 
 

 
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 21/2018, efetuada no dia 02 de outubro de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a proposta de organização de uma ida ao Teatro Politeama, 

para assistir ao espetáculo “Eu saio na próxima, e você?”, no dia 19 de outubro, com um custo de 

inscrição de 17€ por pessoa.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do salão do Edifício Sócio – Cultural ao 

Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva, para apresentação de uma peça de teatro 

destinada às crianças do jardim de infância, nos dias 23, 29 e 30 de abril de 2019; 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de equipamento de proteção individual à 

empresa Sintimex, de acordo com a proposta nº17412/2018, no valor de 357.99€. 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a aquisição dos produtos de jardinagem constantes do 

orçamento nº27, da Floricultora Horto do Rossio, no valor de 59,63€.  

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a aquisição dos produtos de jardinagem constantes do 

orçamento nº28, da Floricultora Horto do Rossio, no valor de 422.39€. 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização da Feira da Bagageira, no Parque 

Urbano, no segundo fim de semana dos meses de Outubro e Novembro, com um valor de inscrição de 3€. 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a aquisição dos produtos de jardinagem constantes do 

orçamento nº22, da Floricultora Horto do Rossio, no valor de 155,18€. 

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a proposta de organização de Eco Caminhadas nos dias 13 e 

27 de outubro e 11 e 24 de novembro, de forma gratuita.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de um donativo à Associação 

Furacão de Talentos, no valor de 300€. 

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de um donativo à Associação 

Pirilampo Sábio, no valor de 300€. 

Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo ao Agrupamento de Escuteiros 

de Casal de Cambra, no valor de 450€.  

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de material desportivo à empresa Topgim, no 

valor de 185,63€, de acordo com o orçamento nº38538.  
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Ponto treze – Foi ratificada por unanimidade a proposta de aquisição de quatro Mupis à empresa 

Tecnipronto, no valor de 1402,20€.  

Ponto catorze – Foi recusada por maioria, com um voto contra da Secretária Vanessa Mendonça, a 

proposta de submissão de candidatura ao IEFP, para funcionamento do Gabinete de Inserção 

Profissional. 

Ponto quinze – Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do salão do Edifício Sócio – Cultural 

à Associação Outros Rituais, nos dias 01, 02, 08 e 09 de dezembro, para realização de uma peça de 

teatro.  

Ponto dezasseis – Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de uma assembleia de 

freguesia extraordinária, em data a designar pela Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia. - 

 

Casal de Cambra, 04 de outubro de 2018 
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