
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

 
 
 

 
Edital de Deliberação nº26/2019 

 
 

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 26/2019, efetuada no dia 21 de agosto de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas nº 19, 20, 21 e 22 de 2019.  

Ponto dois – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º53/2019 – procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para fornecimento de combustíveis rodoviários em postas de abastecimento 

públicos – Ajuste Direto n.º 05/2019 no valor de 2000,00€, á empresa BP Portugal SA. 

Ponto três – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º54/2019 – Prestação de Serviços de 

Consultadoria Jurídica no valor de 3198,00€ à advogada Laura Oliveira. 

Ponto Quatro - Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º55/2019 – Requalificação do espaço 

público na Rua Afonso Costa, com a doação de azulejos no valor de 1357,97€ da empresa Azulcer, 

lda. 

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º56/2019 – Aquisição de vitrinas no valor 

de 295,00€ no IKEA. 

Ponto seis – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º57/2019 – criação de um ponto de água no 

Parque de Merendas, no valor de 1353,00€ á empresa Confortágua, lda. 

Ponto sete – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º58/2019 – Obras novas efetuadas na 

Freguesia, no valor de 2395,00€ à empresa A. B. Alves, lda. 

Ponto oito – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º59/2019 – Aquisição de grelhas para o 

pavilhão no valor de 84,00€ à empresa Casaca Silva & Casaca, Lda. 

Ponto nove – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º60/2019 – referente à Denúncia de 

Contrato por parte do funcionário Joaquim Carlos Pinto Lopes. 

Ponto dez – Foi aprovado por unanimidade a Proposta n.º61/2019 – referente ao pedido de 

orçamentos para resolver as anomalias verificadas no palco; 

Ponto onze – Após apreciação da Proposta n.º62/2019 – Colocação de Electrão na Freguesia, esta 

ficou para análise posterior. 

Ponto doze - Informações 
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