
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 
 

Edital de Deliberação nº15/2019 
 

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 15/2019, efetuada no dia 15 de maio de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

1. Foram aprovadas por unanimidade as atas de reunião de Executivo nº09, 10 e 13 de 2019. 

2. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 312 da Fireprin, no valor de 30,75€, para a 

manutenção dos extintores das viaturas da Junta de Freguesia.  

3. Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do salão a José Godinho, para a apresentação 

de um livro, no dia 25 de maio.  

4. Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº34/2019, visando a execução de uma alteração 

orçamental, por forma a viabilizar a realização de colónias de férias para crianças e jovens, na 

pausa letiva do verão.  

5.  Foi aprovado por unanimidade o pedido de apoio do Agrupamento de Escolas Prof. Agostinho da 

Silva, para Comemoração do Dia do Ambiente, com a organização de duas eco caminhadas, nos 

dias 05 e 13 de junho.  

6. Foi aprovada por unanimidade a realização da atividade “Aldeia da Criança”, em parceria com a 

Associação “Pirilampo Sábio”, como comemoração do Dia Mundial da Criança, no dia 01 de junho, 

no Parque Urbano de Casal de Cambra.  

7. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº35/2019, de alteração ao regime de pagamento do 

trabalho suplementar.  

8.  Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº36/2019 – Modificação Orçamental.  

9.  Foi aprovado por unanimidade o Orçamento nº65/2019 da Ambisombra, para fornecimento e 

colocação de um alçapão no espaço reservado à cafetaria, do Centro Sócio – Cultural.  

10. Foram prestadas informações acerca do Aviso nº11/2019 do IGCP, que determina as datas de 

pagamento de vencimentos e subsídios, pelos vários organismos e serviços da administração 

pública.  

 

Casal de Cambra, 20 de maio de 2019 
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Mário Santos 

(Presidente) 


