
  
 

 

 

 

 

 

 
 

Edital de Deliberação nº01/2021 
 
 

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 01/2021, efetuada no dia 13 de janeiro de 2021, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a ata número trinta e um de dois mil e vinte; 

Ponto dois – Foi aprovado por unanimidade o pedido de marcação de férias do funcionário António 

Vilarinho, referente ao ano 2020; 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº01/2021 - Procedimento por Ajuste Direto, 

Regime Geral, para Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos – Ajuste Direto 

N.º 06/2021 – Adjudicação e formalidades subsequentes; 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº02/2021 - Pedido de emissão de parecer 

prévio vinculativo para aquisição de serviços de vigilância, no âmbito do Contrato Interadministrativo 

de Colaboração, celebrado com Câmara Municipal de Sintra, relativo à obra de construção, 

manutenção, vigilância e limpeza do Parque Intergeracional de Casal de Cambra; 

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº03/2021 – Dispensa do serviço em dia de 

aniversário; 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 04/2021 – Concessão de tolerâncias de 

ponto no ano 2021; 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 05/2021 – atribuição de Abono para Falhas 

para o ano 2021; 

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 06/2021 - Constituição de Fundos de 

Maneio; 

Ponto nove – Foram prestadas informações diversas.  

Pontos Extra Ordem do Dia:  

Ponto dez – Foi apreciada a Informação da Situação Financeira a 31 de dezembro de 2021; 
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Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº07/2021 - Compromissos 2021 - Lei n.º 

8/2012 - Lei dos Compromissos; 

 

 

Casal de Cambra, 14 de janeiro de 2021 

 

O Presidente 

 

 

 

Mário Santos 
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