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Edital de Deliberação nº04/2019 
 

 

 

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 Ordinária nº 04/2019, efetuada no dia 04 de fevereiro de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

1.  Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº06/2019 – adjudicação da aquisição de uma viatura 

ligeira de passageiros.  

2. Foi ratificada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro à Associação de Lutas Amadoras 

de Lisboa, no valor de 700 euros anuais, para custear as despesas com o treinador da Escola de Luta 

Olímpica da Junta de Freguesia.  

3. Foi apreciada a Situação Financeira e reconciliações bancárias a 31 de janeiro de 2019.  

4. Foi apreciada a informação da Santogal, relativa ao atraso no fornecimento da viatura ligeira de 

mercadorias.  

5. Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de uma exposição fotográfica no âmbito das 

Festas da Vila, alusiva ao tema “Casal de Cambra Antigo”.  

6. Foi aprovado por unanimidade o pedido de utilização do salão do Edifício Sócio Cultural, no dia 02 de 

março, formulado pela Associação Pirilampo Sábio.  

7. Foi aprovada por unanimidade a realização da Feira da Bagageira no ano 2019, no mesmo molde das 

edições anteriores, a realizar nas seguintes datas: 09 de março, 13 de abril, 18 de maio, 08 de junho, 

20 de julho, 10 de agosto e 14 de setembro.  

8. Foram apreciados os orçamentos para realização das Festas da Vila 2019, sendo aprovada por maioria, 

a intenção de adjudicação à empresa Tráseventos.  

9. Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de Eco Caminhadas nos dias 02 de março, 06 

de abril e 01 de junho.  

10. Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de atividades ao ar livre no Parque Urbano, 

entre os meses de maio a setembro, excetuando o mês de agosto.  

11. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº07/2019 – abertura de procedimento de Aquisição de 

Serviços de Comunicação, Voz e Internet – Ajuste Direto N.º 02/2019.  
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12. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº08/2019 – Abertura de Procedimento de Ajuste Direto, 

Regime Geral, por Empreitada para “Conservação e Manutenção de Bermas e Calçadas na Freguesia 

de Casal de Cambra” – Consulta Prévia por Empreitada N.º01/2019. 
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