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Edital de Deliberação nº12/2019 

 
 

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 12/2019, efetuada no dia 03 de abril de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata de reunião nº11 de 2019. 

2. Foi aprovado por unanimidade o Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2019 

3. Foi aprovada por unanimidade a 1ª Revisão Orçamental de 2019. 

4. Foram aprovadas por unanimidade as Normas de Controlo Interno. 

5. Foi aprovada por unanimidade a Minuta de Protocolo de colaboração entre o Município de Sintra, a 

Freguesia de Casal de Cambra e o Agrupamento de Escolas Prof. Agostinho da Silva, para 

desenvolvimento do Projeto Okupa tempos livres 2019.  

6. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 25/2019 – Alteração da posição remuneratória do 

funcionário Bruno Costa. 

7. Foi aprovada por unanimidade a atribuição da designação toponímica, Rua Maria de Jesus Barroso 

ao arruamento compreendido entre a Av. da Guiné e Av. de Macau. 

8.  Foi aprovada por unanimidade a atribuição da designação toponímica, Travessa Fernão Magalhães 

ao arruamento com início na Rua Gaspar Côrte Real e sem saída; 

9. Foi aprovada por unanimidade a proposta prévia de realização de colónias de férias para crianças e 

jovens na pausa letiva do Verão.  

10. Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de equipamento de proteção para os 

funcionários afetos à equipa de manutenção, no valor de 70€.  

11. Foi efetuada a avaliação dos projetos na área da Juventude apresentados pela Solami.  

12. Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo no valor de 250€ à Associação 

Pirilampo Sábio, para apoio à realização do VII Festival de Dança. 

13. Foi aprovada por unanimidade a aquisição de medalhas e artigos de oferta à Gravotaça, no valor 

de 218,44€, para entrega aos atletas participantes no Torneio da Páscoa organizado em parceria com 

o Futebol Clube “O Despertar”. 

14. Foram rejeitadas por unanimidade as Propostas nº1183 e 1184 da DMcar.  
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15. Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de um espetáculo protagonizado pelo 

Cajó Stunt, com um custo de 650€.  

16. Foi aprovado por unanimidade o orçamento da Confortágua, no valor de 851,16€, tendo em 

vista a reparação de uma rutura no parque urbano.  

17. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 180/2019, da empresa José & Odete Sousa, para 

reparação de um vidro no espaço destinado à cafetaria do Edifício Sócio – Cultural, com um custo de 

79,95€.  

18. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 3292 da Serralharia Civil de Alpedrade, no valor 

de 184,50€, para colocação de uma tampa no poço sito na Rua do Poço.  

19. Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização regular de Encontros de automóveis 

clássicos, em parceria com a empresa Auto Garantido.  

20. Foi aprovada por unanimidade a proposta de seguro de responsabilidade civil para as 

comemorações do 25 de abril, apresentada pela Mapfre, no valor de 104,10€.  

21. Foi aprovada por unanimidade a concessão de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial 

de Casal de Cambra, para realização das Festas em honra de Santa Marta, no valor de 850€.  

22. Foi aprovada por unanimidade a integração de um estagiário na área de Técnico de Gestão do 

Ambiente, nos serviços da Junta de Freguesia, no período de 27 de maio a 02 de agosto de 2019.  

23. Foi aprovada por unanimidade a aquisição de materiais de construção à empresa Barata e 

Matias, no valor de 12,79€, para adaptação de canalização de água no parque urbano.  

24. Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de material para vedação do 

monumento do 25 de abril, sito no Parque Urbano, no Leroy Merlin, com um custo de 47,79€.  

25. Foi aprovada por unanimidade a aquisição de material para automatização de sistemas de rega, 

no Leroy Merlin, no valor de 399,92€.  

26. Foi ratificada por unanimidade a aquisição de material para espaços verdes na Cooperativa 

Agrícola de Loures, no valor de 25,70€.  

27. Foi ratificada por unanimidade a aquisição de material para obras no Brico Depôt, no valor de 

193,85€.  

 

Casal de Cambra, 05 de abril de 2019 
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Mário Santos 

(Presidente) 


