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4.  PROPOSTAS    APRECIADAS    NA    REUNIÃO   ORDINÁRIA  PÚBLICA    

REALIZADA    EM   22   DE  ABRIL   DE   2014 
 
� Moção sobre “Portugal tem Futuro com a Constituição e os Valores de Abril” 
      (Apresentada pelo Sr. Vereador Pedro Ventura) 
      Aprovada por maioria. 
 
� Moção “Pela Reposição das Freguesias.” 
      (Apresentada pelo Sr. Vereador Pedro Ventura) 
      Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar a 8ª alteração ao Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais 

Relevantes, nos termos da proposta. 
      (Proposta nº 237-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade) 
      Aprovada por unanimidade.  

 
� Transferir o valor de 50,10 € para a Geração Adolescer – Associação para a Integração 

Psico-social de Crianças e Jovens, nos termos da proposta.  
(Proposta nº237A-EQN/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 07-04-2014, que autorizou a cedência temporária 

ao Centro de Ciência Viva, de espólio de uma colecção referente ao Eléctrico de Sintra, nos 
termos da proposta. 
(Proposta nº238-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente apoio logístico ao Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, nos 

termos da proposta. 
(Proposta nº239-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar a comparticipação em trabalhos de infraestruturas eléctricas de baixa tensão (BT) e 

de iluminação pública (IP) para o ano de 2014, no montante previsto de 148.000,00 €, nos 
termos da proposta.  
(Proposta nº240-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Celebrar o protocolo entre o Município de Sintra e a Associação Juvenil Rostos Cobertos, Os 

Valdevinos, Teatro de Marionetas, para cedência do imóvel denominado, “Cafetaria do 
Parque da Anta”, em Agualva, nos termos da proposta.  
(Proposta nº241-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Instituir para este ano, a atribuição do Prémio de Medalha Contemporânea de Sintra Dorita 

de Castel-Branco, nos termos da proposta. 
(Proposta nº242-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
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� Aceitar a doação consubstanciada no Protocolo entre à Câmara Municipal de Sintra e a 
Auchan Hipermercados Portugal, S.A., nos termos da proposta. 
(Proposta nº243-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
A Câmara adiou esta Proposta. 

 
� Aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Sintra e o Ginásio Clube de 

Queluz, nos termos da proposta. 
(Proposta nº244-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Sintra e o Centro de Cultura e 

Desporto Sintrense, nos termos da proposta. 
(Proposta nº245-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 

      Aprovada por unanimidade. 
 
� Aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Sintra e a Juventude Operária 

de Monte Abraão, nos termos da proposta. 
(Proposta nº246-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Sintra e a Associação Atlética 

de Pego Longo, nos termos da proposta. 
(Proposta nº247-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Sintra e a União Recreativa e 

Cultural da Abrunheira, nos termos da proposta. 
(Proposta nº248-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Sintra e a Associação 

Desportiva, Recreativa e Cultural Mente Traquina, nos termos da proposta. 
(Proposta nº249-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Sintra e o Grupo Desportivo e 

Recreativo de Manique de Cima, nos termos da proposta. 
(Proposta nº250-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Atribuir o apoio financeiro às Juntas de Freguesia organizadoras de provas Troféu “Sintra a 

Correr 2014”, nos termos da proposta. 
(Proposta nº251-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Programa de Apoio à Qualidade nas Escolas e apoio ao Desenvolvimento dos Planos 

Anuais de Actividades das Associações de Pais e Encarregados de Educação 2013/2014, 
nos termos da proposta.                                                                                                                                                                                                                                   
(Proposta nº252-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
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� Atribuir subsídio ao Estabelecimentos de Ensino da Rede Oficial, no âmbito do Apoio ao 

Desenvolvimento do Plano Anual de Atividades para o ano 2014, nos termos da proposta. 
(Proposta nº253-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar a Metodologia Estratégica para a Revisão do Plano Diretor Municipal, nos termos da 

proposta. 
(Proposta nº254-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Prescindir do direito de preferência na alienação da fracção “X” correspondente ao prédio 

urbano, corpo 45, sito na Quinta do Mirante, nos termos da proposta.                           
(Proposta nº255-EQN/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Atribuir o apoio financeiro no montante de 225.000,00 € a Associações de Bombeiros para o 

segundo trimestre do ano de 2014, nos termos da proposta. 
(Proposta nº256-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Atribuir o apoio financeiro no montante de 111.248,70 € a Associações de Bombeiros para o 

segundo trimestre do ano de 2014, nos termos da proposta. 
(Proposta nº257-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar a minuta do contrato de empreitada com a Empresa A.M. Rato Varanda, Lda. pelo 

valor de 918.778,28 € +IVA, referente à Construção da Conduta Adutora DN 800, em Rio de 
Sapos, Belas, nos termos da proposta. (SMAS). 
(Proposta nº258-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar o Plano de Urbanização da Serra da Carregueira e determinar o início da fase de 

discussão pública, nos termos da proposta.  
(Proposta nº259-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
A Câmara adiou esta Proposta. 

 
� Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a revogação do nº 7 do Artº 97 do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais de 2013, nos termos da 
proposta. 
(Proposta nº260-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

      Aguarda votação da Assembleia Municipal. 
 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 10.04.2014 que autorizou a cedência do Auditório 

Municipal António Silva, nos termos da proposta. 
(Proposta nº261-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 



C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   S I N T R A 

� Transferir verbas para os Agrupamentos de Escolas da rede escolar do Concelho de Sintra, 
relativas ao ano lectivo 2013-2014, nos termos da proposta. 
(Proposta nº262-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Autorizar a transferência de titularidade da loja nº 3 do Mercado Municipal de S.Carlos, para 

o Sr. Sérgio Manuel Freitas Alves, nos termos da proposta. 
(Proposta nº263-PV/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Pedro Ventura) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Tomar conhecimento dos documentos de prestação de contas da EMES, EM, SA. referentes 

ao exercício económico de 2013; e remeter à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº264-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar os documentos de prestação de contas da Sintra Quorúm, EM, SA. referentes ao 

exercício económico de 2013; e remeter à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº265-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 10.04.2014 que autorizou a cedência temporária 

de bens à Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins, nos termos da proposta. 
(Proposta nº266-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à Cynthia, Associação Cultural – Arte, Educação e Ambiente,  
 nos termos da proposta. 

(Proposta nº267-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Celebrar contratos de venda em consignação com várias entidades do Concelho de Sintra, 

nos termos da proposta. 
(Proposta nº268-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Celebrar o protocolo entre o Município de Sintra e o Ministério da Educação e Ciência 

relativo a transportes escolares de quarenta e oito alunos, nos termos da proposta. 
(Proposta nº269-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à Companhia de Dança Contemporânea de Sintra, Ai! A 

Dança, nos termos da proposta. 
(Proposta nº270-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à Irmandade da Nossa Senhora da Praia – Praia das Maçãs, 

nos termos da proposta. 
(Proposta nº271-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 
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� Deliberar que a mostra de Artesanato da Volta do Duche se reveste de relevante interesse 
municipal, autorizando excepcionalmente a sua realização no período da Páscoa e isentar o 
GAVE do pagamento de taxas de ocupação do espaço público, nos termos da proposta. 
(Proposta nº272-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar a adenda ao Acordo de cooperação estabelecido entre o Município de Sintra e o 

Ministério da Educação e Ciência, no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Redes de 
Bibliotecas Escolares, nos termos da proposta.  
(Proposta nº273-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder apoio logístico à Federação Portuguesa de Voleibol, na organização do Encontro 

Regional de Gira-Volei, nos termos da proposta. 
(Proposta nº274-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder apoio logístico à Alagamares – Associação Cultural, na realização do IV Encontro de 

História Local, nos termos da proposta. 
(Proposta nº275-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal a nomeação do Conselho 

Municipal de Educação de Sintra, nos termos da proposta. 
(Proposta nº276-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 Aguarda votação da Assembleia Municipal.  
 
� Ceder temporariamente bens à Junta de Freguesia de Casal de Cambra, nos termos da 

proposta. 
(Proposta nº277-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens ao Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Belas, nos 

termos da proposta. 
(Proposta nº278-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Revogar a deliberação da câmara de 5 de março de 2014 que recaiu sobre a Proposta        

nº 167-EQN-2014, nos termos da proposta. 
(Proposta nº279-EQN/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à EMES, nos termos da proposta. 

(Proposta nº280-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, nos 

termos da proposta. 
(Proposta nº281-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
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Aprovada por unanimidade. 
 
� Ceder temporariamente bens à Companhia de Dança Contemporânea de Sintra, nos termos 

da proposta. 
(Proposta nº282-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à Comunidade Paroquial da Capela de Nossa Senhora da Luz, 

em Cortegaça, nos termos da proposta. 
(Proposta nº283-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à Junta de Freguesia de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e 

Montelavar, nos termos da proposta. 
(Proposta nº284-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à União de Freguesias do Cacém e São Marcos, nos termos 

da proposta. 
(Proposta nº285-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins, nos termos 

da proposta. 
(Proposta nº286-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ceder temporariamente bens à Sociedade Tuna Operária de Sintra, nos termos da proposta. 

(Proposta nº287-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves)  
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 03.04.2014 que autorizou a cedência temporária 

de bens à União Recreativa e Desportiva de Fontanelas e Gouveia, nos termos da proposta. 
(Proposta nº288-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 04.04.2014 que autorizou a cedência temporária 

de bens à Congregação das Testemunhas de Jeová de Magoito, nos termos da proposta. 
(Proposta nº289-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar a reformulação da sinalização na intersecção da Rua do Paço com a Estrada do 

Maceira, na Vila de Sintra, nos termos da proposta. 
(Proposta nº290-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício)  

      Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar a reformulação da sinalização na EN250-1 para a Rua do Regadouro, em Algueirão, 

nos termos da proposta. 
(Proposta nº291-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício)  

      Aprovada por maioria. 
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� Aprovar a reformulação da sinalização na Avª Infante D. Henrique, em Agualva, nos termos 

da proposta. 
(Proposta nº292-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício)  

      Aprovada por maioria. 
 
� Atribuir o subsídio no valor de 275,00 € para aquisição de uma prótese ocular. 

(Proposta nº293-EQN/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 31.03.2014 que autorizou a cedência temporária 

de bens à Escola Básica Ribeiro de Carvalho, nos termos da proposta. 
(Proposta nº294-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Submeter a deliberação da Assembleia Municipal o contrato de cessão da posição contratual 

das Empresas Municipais do Concelho, nos termos da proposta. 
(Proposta nº295-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Atribuir o subsídio no valor de 112.500 € ao CCDS – Centro de Cultura e Desporto 

Sintrense, nos termos da proposta, 
(Proposta nº296-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Ratificar a outorga do protocolo de colaboração celebrado entre a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. e o Município de Sintra, nos termos da proposta. 
(Proposta nº297-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar os documentos de prestação de contas da EDUCA, EEM, referentes ao exercício 

económico de 2013; e remeter à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº298-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar os documentos de prestação de contas da HPEM, EEM, referentes ao período 

compreendido entre 1 de janeiro e 3 de novembro de 2013; e remeter à Assembleia 
Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº299-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Mandatar o representante do Município na Assembleia Geral da EMES, EM, SA e aprovar os 

documentos de prestação de contas intercalar, referentes ao período compreendido entre 1 
de janeiro e 3 de novembro de 2013; e remeter à Assembleia Municipal, nos termos da 
proposta. 
(Proposta nº300-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 

       A Câmara retirou esta Proposta. 
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� Aprovar os documentos de prestação de contas da Sintra Quorum, EEM, referentes ao 
período compreendido entre 1 de janeiro e 3 de novembro de 2013; e remeter à Assembleia 
Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº301-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 

      A Câmara retirou esta Proposta. 
 
� Ceder temporariamente bens ao Centro de Ciência Viva, nos termos da proposta. 

(Proposta nº302-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Aprovar os documentos de prestação de contas da EDUCA, EEM, referentes ao período 

compreendido entre 1 de janeiro e 3 de novembro de 2013; e remeter à Assembleia 
Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº303-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 

       A Câmara retirou esta Proposta. 
 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 16.04.2014 que autorizou a cedência temporária 

de bens à Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins, nos termos da proposta. 
(Proposta nº304-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
� Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a repartição de encargos dos anos 2015, 

2016 e 2017, nos termos da proposta. 
(Proposta nº305-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 
 
� Aceitar o acordo de pagamentos no valor total de 2.380.743,90, repartido por 36 prestações 

mensais de 66.142,77 €, sendo a última de 65.746,71 €, em conformidade com a proposta 
que faz a repartição de encargos para os anos de 2014 a 2017, nos termos da proposta. 
(Proposta nº306-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 
 
 


