
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 

 

Edital de Deliberação nº07/2019 
 

 

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 07/2019, efetuada no dia 06 de março de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata de reunião de Executivo nº04 de 2019. 

2. Foi aprovada por unanimidade a aquisição de uma mesa de ping pong no Decathlon, no valor de 270€. 

3. Foi aprovada por unanimidade a proposta de instalação de um estore no espaço destinado à cafetaria 

do Centro Sócio – Cultural, pela empresa Estores Bogo, com um custo de 418.20€. 

4. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 31/2019 da empresa Ambisombra, no valor de 430,50€, 

para construção de uma divisória em pladur no espaço destinado à cafetaria do Centro Sócio Cultural; 

5. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº16/20019, para a abertura de procedimentos concursais na 

área dos recursos humanos da Junta de Freguesia.  

6. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 17/2019, de cessação do vínculo de emprego público com 

o trabalhador António José Valente Gomes.  

7. Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo ao Futebol Clube “O Despertar”, no valor 

de 300€, para apoio à realização do tradicional Baile da Pinha.  

8. Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo à Associação Pirilampo Sábio, no valor de 

625€, para apoio à participação de atletas da instituição no 22º Burstadt, na Alemanha.  

9. Foi aprovado por unanimidade o pedido de transporte de material apresentado pela Associação 

Pirilampo Sábio.  

10. Foi ratificada por unanimidade a adjudicação do serviço de deteção de fugas de água ao SMAS, com 

um custo de 399.20€.  

11. Foi ratificada a aquisição de tintas para requalificação do jardim da Rua de Londres, à empresa 

António Nogueira Antunes, no valor total de 239.24€.  

 

 

Casal de Cambra, 08 de março de 2019 
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Mário Santos 

(Presidente) 


