ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Edital de Deliberações nº12
Mandato 2017-2021

Em cumprimento do disposto no nº.1, do artigo 56º, da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro, dáse conhecimento de que, em Sessão Ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2019, no
Centro Sociocultural de Casal de Cambra, foram tomadas as seguintes deliberações:
Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas nº10 e 11. ---------------------------------------

Ponto dois – Foi apreciada a Situação Financeira a 31 de outubro e o Relatório de Atividades do
4º Trimestre de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto três – Foram aprovadas por maioria, com 7 votos favoráveis da bancada do PS e a
abstenção das bancadas do PSD e da CDU, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o
ano 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto quatro – Foi aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para o ano 2020. ---------------

Ponto cinco – Foi aprovada por maioria, com 7 votos favoráveis da bancada do PS, 1 voto
favorável da bancada da CDU e 4 votos contra da bancada do PSD, a Proposta de autorização
genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia – Compromissos
Plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a proposta de assunção de compromissos
plurianuais para os anos económicos de 2020, 2021, 2022 e 2023 – aquisição de serviços para
fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização. ---------------------------------------------

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a Minuta de Protocolo entre a Freguesia de Casal
de Cambra e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, para a instalação de
uma caixa multibanco (atm) no Edifício Sociocultural de Casal de Cambra. -----------------------------
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Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a Minuta de Protocolo de Cooperação entre a
Federação Portuguesa de Atletismo e a Freguesia de Casal de Cambra. ---------------------------------

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a Minuta de Protocolo de cedência de utilização
do campo de futebol sintético do Parque Urbano 25 de abril de 1974 de Casal de Cambra, entre
a Freguesia de Casal de Cambra e o Futebol Clube “O Despertar”. ----------------------------------------

Ponto dez – Foram prestadas informações diversas. ------------------------------------------------------

Casal de Cambra, 20 de dezembro de 2019
A Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________
(Kathlyn Giselle Silva Rodrigues Fermino)

