
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 

Edital de Deliberações 
 

Reunião Ordinária de 27 de Dezembro de 2013 

 

Em cumprimento do disposto na Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, pela Lei nº. 67/2007, de 31 de Dezembro, pela Lei Orgânica 

nº.1/2011, de 30 de Novembro e pela Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, dá-se conhecimento de 

que, em Sessão Ordinária realizada no dia 27 de Dezembro de 2013, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

 

Período da Ordem do Dia: 

 

Ponto 1 – Foi aprovada por maioria, com oito votos favoráveis e quatro abstenções (um voto da 

bancada Sintra Pode Mais (SPM), dois votos da CDU, um voto da bancada Sintrenses com 

Marco Almeida (SCMA), a acta número dezoito. 

Foi retirada a acta número dezassete, para nova redacção.  

 

Ponto 2 – Procedeu-se à apreciação da Situação Financeira a trinta de Novembro e Relatório de 

Actividades do Quarto Trimestre de dois mil e treze.  

 

Ponto 3 – Foi aprovada por maioria com sete votos favoráveis e cinco abstenções (das bancadas 

do PS e SPM), o Orçamento e Plano de Actividades para o ano dois mil e catorze.  

 

Ponto 4 – Foi aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para o ano dois mil e catorze.  

 

Ponto 5 – Foi aprovada por maioria, com sete votos favoráveis e cinco abstenções (das bancadas 

do PS e SPM), a Proposta de Regulamento para a utilização do Campo de Futebol Sintético.  

 

Ponto 6 – Foi aprovada por unanimidade a Proposta de Alteração ao Regulamento de Taxas e 

Licenças da Freguesia de Casal de Cambra.  

 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 

 

Ponto 7 – Foi aprovada por unanimidade a Minuta para a celebração de Protocolo de delegação 

de competências para a “Gestão e Conservação de Espaços Públicos”.  

 

Casal de Cambra, 30 de Dezembro de 2013 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 

 

 

_______________________________________ 

(Rui Jorge dos Santos Anunciação) 


