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Edital de Deliberação nº24/2018 
 
 

 
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 24/2018, efetuada no dia 05 de novembro de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas de reunião de Executivo nº19, 20, 21, 22 e 23 de 

2018. 

Ponto dois – Foi ratificada por unanimidade a aquisição de uma tabela de basquetebol à empresa AFF 

Sports, no valor de 639,91€, para instalação no Parque Urbano.  

Ponto três – Foi ratificada por unanimidade a aquisição de uma estante de armazém à empresa Norrack, 

no valor de 369€, para instalação no armazém da Junta de Freguesia.  

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a alteração do horário de trabalho das funcionárias afetas 

ao Posto de Correios, devido ao condicionamento do horário de funcionamento do Posto. 

Ponto cinco – Foi ratificada por unanimidade a contratação do serviço de instalação de iluminações de 

Natal na freguesia, à empresa Reflexos Festivos, com um custo de 2337€.  

Ponto seis – Foi ratificada por unanimidade a adjudicação dos trabalhos de reparação da viatura Toyota 

Dyna à oficina Auto Alves, no valor de 618,38€.  

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo aos Bombeiros Voluntários de 

Belas, no valor de 150€.  

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do Salão do Edifício Sócio – Cultural no 

dia 24 de novembro, para apresentação do 3º livro de fotografia “A nossa escolha”.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação da reparação de um equipamento de ginástica 

sénior à empresa Levy Decor, com um custo de 184,50€.  

Ponto dez – Foi aprovado por unanimidade proceder-se à consulta de preços para a aquisição de um 

novo de sistema de som, para utilização no Edifício Sócio – Cultural, de apoio à realização das 

Assembleias de Freguesias e outros eventos da Junta de Freguesia.  

Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a proposta de festas e eventos a realizar pela Junta de 

Freguesia, durante o ano 2019.  

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a abertura de procedimento concursal para admissão de dois 

assistentes operacionais.  
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Ponto treze – Foi aprovada por unanimidade a proposta de designação do júri do concurso para admissão 

de dois assistentes operacionais. 

Ponto catorze – Foi aprovada por unanimidade a proposta dos métodos de seleção a aplicar no concurso 

para admissão de dois assistentes operacionais. 

 

Casal de Cambra, 09 de novembro de 2018 
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