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

PROPOSTAS APRECIADAS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
PRIVADA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014 

 
 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. 
(Esta proposta foi retirada na reunião de 22.04.2014 e substituída na íntegra) 

(Proposta nº 300-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por maioria. 
 

 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. 
(Esta proposta foi retirada na reunião de 22.04.2014 e substituída na íntegra) 
(Proposta nº 301-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por maioria. 
 

 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. 
(Esta proposta foi retirada na reunião de 22.04.2014 e substituída na íntegra) 

(Proposta nº 303-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por maioria. 
 

 Aprovar os Documentos de Prestação de Contas da HPEM, EEM, referentes ao período 
compreendido entre 1 de janeiro e 28 de fevereiro de 2014; e remeter à Assembleia 
Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 307-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por maioria. 
 

 Aprovar os Documentos de Prestação de Contas da EDUCA, EEM, referentes ao período 
compreendido entre 1 de janeiro e 28 de fevereiro de 2014; e remeter à Assembleia 
Municipal, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 308-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por maioria. 
 

 Aprovar a 9ª alteração ao Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais 
Relevantes, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 309-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
Aprovada por maioria. 
 

 Aprovar a cobertura de prejuízos para a EDUCA no montante de 1 551 096,13 €, nos termos 
da proposta. 
(Proposta nº 310-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
Aprovada por maioria. 
 

 Aprovar a abertura de contas bancárias no Banco Santander Totta e BES para recebimento 
da receita dos refeitórios escolares e dos complexos desportivos municipais, nos termos da 
proposta. 
(Proposta nº 311-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 

 


