
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 

 

Edital de Deliberação nº06/2019 
 

 

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 06/2019, efetuada no dia 20 de fevereiro de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

 

1. Foram aprovadas por unanimidade as atas de reunião de Executivo nº01, 02 e 03 de 2019. 

2.  Foi aprovada por unanimidade a proposta de concessão de tolerâncias de ponto no ano 2019, nos dias 

5 de março; tarde de 18 de abril, 24 de dezembro e 31 de dezembro. 

3. Foi aprovada por unanimidade a proposta de atribuição aos funcionários do dia de dispensa do serviço 

no dia de aniversário, sem perda de remuneração. 

4. Foi aprovado por unanimidade o pedido de alteração de horário de trabalho, subscrito pela funcionária 

Filipa Costa. 

5. Foi aprovada por unanimidade a proposta de abate de bens registados no património. 

6. Foi aprovada por unanimidade a proposta de renovação da associação da Freguesia à Anafre. 

7. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº10/2019 – abertura de procedimentos concursais 

destinados à regularização extraordinária de vínculos precários. 

8. Foi aprovada por unanimidade a proposta de revogação do procedimento de ajuste direto nº02/2019. 

9. Foi ratificada por unanimidade a Proposta nº11/2019 - abertura do Procedimento por Ajuste Direto, 

Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Comunicação, Voz e Internet – Ajuste Direto N.º 

04/2019. 

10. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº12/2019 – contratação de serviços de segurança de 

instalações à empresa INV Portugal SA.  

11. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº13/2019 – Procedimento por Ajuste Direto, Regime 

Geral, para fornecimento de combustíveis rodoviários– Ajuste Direto N.º 03/2019 – Adjudicação e 

formalidades subsequentes. 

12. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº 15/2019 – Procedimento de ajuste direto por empreitada 

para “Conservação e manutenção de Bermas e Calçadas na Freguesia de Casal de Cambra” – adjudicação 

e formalidades subsequentes.  

13. Foi aprovada por unanimidade a proposta de revogação do regulamento de apoios sociais. 

14. Foi ratificada por unanimidade a Proposta nº076, da INV Portugal Proteção, para instalação de um 

sistema de alarme no novo espaço do Projeto INOVAR 3E, sito no Mercado Municipal. 
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15. Foi aprovado por unanimidade o pedido de utilização do salão a título gratuito pela Associação 

Furacão de Talentos, no dia 01 de março. 

16. Foi ratificada por unanimidade a participação da Junta de Freguesia no 8ªFestival Internacional de 

artes performativas, com a realização de espetáculo no Salão do Edifício Sócio – Cultural no dia 03 de 

março; 

17. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº06 da empresa Etapas Curiosas, para a realização das 

comemorações do 25 de abril, com um custo de 615€.  

18. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº07 da empresa Etapas Curiosas, para a realização do 

Mercado das Regiões, com um custo de 615€.  

19. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº2288, da Serralharia Civil de Alpedrade, no valor de 

1205,40€, para colocação de um corrimão entre as avenidas de Angola, Bulgária e Guiné.  

20. Foi aprovada por unanimidade a proposta de cedência temporária de equipamento de som ao Projeto 

Inovar 3E.  

21. Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de atividades comemorativas do Dia 

Internacional da Mulher, no Parque Urbano, com a realização de atividades desportivas conduzidas 

por duas professoras.  

 

 

Casal de Cambra, 25 de fevereiro de 2019 

 

 

____________________________________ 

Mário Santos 

(Presidente) 


