
PROPOSTAS APROVADAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA RE ALIZADA 
EM 05 DE MARÇO DE 2014 

Moção “Igualdade de Género”. 
(Apresentada pelas Sras. Vereadoras do Movimento Sintrenses com Marco Almeida) 
       Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a 5ª alteração ao Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Atividades 
Mais Relevantes. 
(Proposta nº 140-PM/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 
 Aprovada por maioria. 

Revogar a deliberação da câmara que recaiu sobre a Proposta nº 238-P/2005, de 
15/03; e extinguir o direito de superfície constituído a favor do Centro de Recreio 
Popular e Cultura Musical de D. Maria. 
 (Esta Proposta foi adiada na reunião de 18-02-2014) 
       (Proposta nº 107-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Aprovar o tarifário e tipologia do serviço de transporte do Eléctrico de Sintra, em 
regime individual, colectivo e de grupo, com entrada em vigor em 11 de Abril de 2014. 
(Proposta nº 141-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ceder apoio logístico ao Grupo de Autorrepresentantes do CECD Mira Sintra na 
realização do Encontro do projecto FORÇA, isentando esta entidade do pagamento 
das respectivas taxas. 
(Proposta nº 142-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a elaboração de trabalho de reprografia e oferta de livros à Sociedade 
Filarmónica Os Aliados, para a realização do tradicional “Baile da Rainha”. 
(Proposta nº 143-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ratificar o apoio concedido à Turma dos Judokinhas – Associação Desportiva. 
(Proposta nº 144-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ratificar a autorização do apoio concedido à DRSLVT, na organização do evento 
“Fase Local do Campeonato MegaSprint do Desporto Escolar”. 
(Proposta nº 145-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a alteração da designação dos representantes do Município de Sintra nos 
Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas. 
(Proposta nº 146-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Aceitar a doação de obra de arte de Jayr Peny. 
(Proposta nº 147-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 



Aceitar a doação de serviços de várias entidades, no âmbito da BTL – Bolsa de 
Turismo de Lisboa 2014. 
(Proposta nº 148-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Atribuir um louvor a alunos de escolas do Concelho, que voluntariamente colaboraram 
na organização do XXIV Grande Prémio “Fim da Europa”. 
(Proposta nº 149-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Apoiar a realização do IV Congresso Anual da PsiAnimal, declarando que se reveste 
de manifesto e relevante interesse municipal, isentando esta entidade do pagamento 
das respectivas taxas. 
(Proposta nº 150-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
       Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a reformulação da sinalização na Rua das Margaridas, em Rio de Mouro. 
(Proposta nº 151-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização junto à EB2,3 da Sarrazola, em Colares. 
(Proposta nº 152-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização na Av. D. Afonso Henriques, no Algueirão. 
(Proposta nº 153-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Colares. 
(Proposta nº 154-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização na área da Escola Profissional de Recuperação 
do Património de Sintra, em S. Miguel de Odrinhas. 
(Proposta nº 156-LP/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar com efeitos retroactivos o despacho do Presidente da câmara de 05-02-2014, 
no sentido do não exercício do direito de preferência, na alienação do prédio urbano 
sito na extinta freguesia de Montelavar, descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob a ficha 24 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P4876. 
(Proposta nº 157-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar com efeitos retroactivos o despacho do Presidente da câmara de 05-02-2014, 
no sentido do não exercício do direito de preferência, na alienação do prédio urbano 
sito na extinta freguesia de Montelavar, descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob a ficha 346 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 944. 
(Proposta nº 158-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar com efeitos retroactivos o despacho do Presidente da câmara de 05-02-2014, 
no sentido do não exercício do direito de preferência, na alienação do prédio urbano 
sito na extinta freguesia de Montelavar, descrito na Conservatória do Registo Predial 



sob a ficha 3014 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 952. 
(Proposta nº 159-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar com efeitos retroactivos o despacho do Presidente da câmara de 05-02-2014, 
no sentido do não exercício do direito de preferência, na alienação do prédio urbano 
sito na extinta freguesia de Montelavar, descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob a ficha 4233 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7571. 
(Proposta nº 160-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Delegar no Presidente da câmara a competência para emitir o parecer prévio 
vinculativo tendente à celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços. 
(Proposta nº 161-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Adjudicar à Empresa SADE - Compagnie Generale Des Traveaux d´Hidraulique – 
Sucursal, pelo valor de 918.778,28 € + IVA, referente ao Concurso Público nº 
04EP/2013 (SMAS) a “Empreitada para Construção da Conduta Adutora, sita em Rio 
de Sapos, Belas. 
(Proposta nº 162-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Delegar no Presidente da câmara competências referentes ao Regulamento de Taxas 
e  Outras Receitas do Município de Sintra. 
(Proposta nº 163-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal os Documentos de Prestação de 
Contas dos SMAS de Sintra, referentes ao exercício de 2013. 
(Proposta nº 164-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 
 Aguada votação da Assembleia Municipal. 

Declarar que o Troféu “Sintra a Correr” 2014 se reveste de manifesto e relevante 
interesse municipal, isentando as entidades coorganizadoras do pagamento de taxas 
municipais inerentes ao evento. 
(Proposta nº 165-RP/2014, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a execução do corte e remoção de árvores em risco, em logradouro 
particular.   
(Proposta nº 166-EQN/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova) 
       Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a candidatura de apoio financeiro a particular (PAF) para aquisição de uma 
prótese ocular. 
(Proposta nº 167-EQN/2014, subscrita pelo Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ratificar o despacho que autorizou a cedência temporária de bens ao Agrupamento 
1134 Sintra, do Corpo Nacional de Escutas.  
(Proposta nº 168-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves) 
       Aprovada por unanimidade. 



Ceder temporariamente bens à MASMO.   
(Proposta nº 169-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ceder temporariamente bens à Comissão de Festas de Nª Senhora do Cabo de S. 
Pedro de Sintra.  
(Proposta nº 170-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ceder temporariamente bens à EMES. 
(Proposta nº 171-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ceder temporariamente bens ao Centro de Ciência Viva. 
(Proposta nº 172-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ceder temporariamente bens à União de Freguesias do Cacém e São Marcos. 
(Proposta nº 173-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ceder temporariamente bens à EB de Francos. 
(Proposta nº 174-PN/2014, subscrita pela Sra. Vereadora Paula Neves) 
       Aprovada por unanimidade. 

Ratificar, emitindo explicitamente parecer favorável vinculativo, os atos e operações 
praticados nos processos relativos a renovação ou aquisição de serviços que foram 
objecto de tramitação desde o dia 1 de janeiro de 2014. 
(Proposta nº 175-P/2014, subscrita pelo Sr. Presidente) 
       Aprovada por unanimidade. 


