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Edital de Deliberação nº09/2019 
 

 

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 Extraordinária nº 09/2019, efetuada no dia 20 de março de 2019, 

foram tomadas as seguintes deliberações:  

 

1.  Foram aprovadas por unanimidade as atas de reunião de Executivo nº 05, 06, 07 e 08 de 2019. 

2. Foi aprovada por unanimidade a proposta de apoio à realização do torneio da Páscoa, pelo Futebol 

Clube “O Despertar”. 

3. Foi aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de um donativo à Associação Portuguesa de 

Veículos Militares, no valor de 200 euros. 

4. Foi aprovado por unanimidade o orçamento da Transportes Cá-Vai-Sintra, para transporte de uma 

viatura militar, para exposição nas Comemorações do 25 de abril, com um custo de 1107,00 euros. 

5. Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro à Solami, no valor de 1000,00 

euros. 

6. Foi ratificada por unanimidade a aquisição de postes tratados para os espaços verdes, à Vedicerca, 

com um custo de 472,32 euros. 

7.  Foi ratificada por unanimidade a aquisição de mesas de piquenique à Vedicerca, no valor de 336,12 

euros.  

8. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 335 da empresa Armando Joaquim Antunes Pereira, no 

valor de 278,00 euros. 

9. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº19/2019, para adjudicação de serviços de manutenção do 

elevador do edifício Sócio – Cultural de Casal de Cambra à empresa Servilift. 

10. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº20/2019, para adjudicação de serviços de manutenção 

trimestral das unidades de ar condicionado do Edifício Sócio – Cultural de Casal de Cambra à 

empresa Iberofrio. 

11. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº22/2019, referente ao Procedimento concursal para 

assistentes operacionais na área da limpeza urbana – ordenação final dos candidatos. 

12. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº23/2019, referente ao pagamento de indemnização ao 

funcionário António José Valente Gomes, em consequência da cessação do vínculo contratual. 
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13. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº06 da Confortágua Unipessoal Lda, no valor de 810,57 

euros, para reparação de uma fuga de água no Parque Urbano. 

14. Foi aprovada por unanimidade a proposta da empresa L. Pedroso & Reis, Lda , para execução de 

uma placa comemorativa, no valor de 113.53 euros;  

15. Foi ratificada por unanimidade a adjudicação dos trabalhos constantes do orçamento nº169 da HS 

Publicidade, no valor de 164,13 euros, referente à colocação de um vinil no Posto de Correios; 

16. Discussão e votação da proposta de aquisição de seixos rolados brancos à empresa MPS – Mármores 

Portugueses Serrados, no valor de 307,50 euros.  

17. Foi aprovada a aquisição de espécies arbustivas e arbóreas constantes de 4 orçamentos da 

Floricultora Horto do Rossio destinados ao jardim de Berlim, jardim de Londres e Dia da Árvore, no 

valor total de 867.40 euros.  

18. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº1605 da Bricantel, tendo em vista a aquisição de 

equipamentos desportivos geriátricos, no valor de 2275,50 euros.  
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