
PROPOSTAS APROVADAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA RE ALIZADA EM 
7 DE JANEIRO DE 2014  

Aprovar a aquisição de serviços de abastecimento de água, execução de ramais, 
colocação de contadores, limpeza de fossas, para o ano de 2014, com o montante 
previsto de 980.000,00 € + IVA aos SMAS de Sintra. 
(Proposta nº 1-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar o despacho que autorizou o apoio concedido à Sociedade Recreativa da 
Várzea de Sintra, para realização da festa de Natal denominada “A Magia do Cinema”. 
(Proposta nº 2-RP/2014, subscrita pelo Vice-Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a integração no domínio público 
municipal da parcela de terreno com a área de 3.050,00 m2, inscrita na matriz predial 
rústica sob parte do artigo 11, seção “U” da freguesia de Rio de Mouro. 
(Proposta nº 3-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 
 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aceitação a título gratuito, para 
afetação ao domínio público municipal, da parcela de terreno com a área de 421,00 
m2, a destacar da parte rústica do prédio misto com a área total de 13.520 m2, inscrito 
na matriz predial sob os artigos nºs 6449 e 250 da seção “I” ambos da freguesia de 
Colares, propriedade de António Jorge Pimenta da Silva. 
(Proposta nº 4-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 
 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aceitação a título gratuito, para 
afetação ao domínio público municipal, da parcela de terreno com a área de 65,00 m2, 
a destacar do prédio rústico com a área total de 13.400 m2, inscrito na matriz predial 
sob o artigo 252 da seção “I” da freguesia de Colares, propriedade de Bernardo 
Arantes Pedroso Rebelo de Andrade. 
(Proposta nº 5-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 
 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 

Autorizar a Escritura de Constituição de Propriedade Horizontal do prédio sito na Rua 
Barão do Linhó, nº 10, na localidade do Linhó. 
(Proposta nº 6-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Ratificar com efeitos retroactivos o despacho de não exercício do direito de preferência 
do Município de Sintra na alienação do prédio misto sito na Travessa de Santa Maria, 
em Sintra. 
(Proposta nº 7-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar as transferências financeiras realizadas para os Agrupamentos de Escolas da 
rede pública de Sintra referentes à implementação do Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico. 



(Proposta nº 8-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Ratificar o despacho que autorizou o apoio concedido ao Centro Hípico Quinta da 
Beloura. 
(Proposta nº 9-RP/2014, subscrita pelo Vice-Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Aprovar o apoio a conceder a “Correr Monsanto – Associação para o Desporto 
Popular” para realização da Prova “Grande Prémio Fim da Europa”. 
(Proposta nº 10-RP/2014, subscrita pelo Vice-Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Autorizar a eliminação dos documentos discriminados nos autos nº 01/2013, nº 
02/2013, nº 03/2013, nº 04/2013 e nº 05/2013,    
(Proposta nº 11-RP/2014, subscrita pelo Vereador Eduardo Quinta Nova) 
 Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a reformulação da sinalização na Rua de Vale Mourão, no Cacém. 
(Proposta nº 12-LP/2014, subscrita pelo Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização na Rua de Vila Franca de Xira e nos 
Entroncamentos da Rua D. Afonso Henriques e da Rua Bartolomeu Dias com a  Av. 
de São Tomé e Príncipe, em Casal de Cambra. 
(Proposta nº 13-LP/2014, subscrita pelo Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização nas Pracetas situadas a Norte da Av. Almirante 
Gago Coutinho, em Mem Martins. 
(Proposta nº 14-LP/2014, subscrita pelo Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização na Rua das Mercês, em Algueirão. 
(Proposta nº 15-LP/2014, subscrita pelo Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização no Largo Vasco da Gama, na Portela de Sintra. 
(Proposta nº 16-LP/2014, subscrita pelo Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar a reformulação da sinalização na Rua da Igreja, em Algueirão. 
(Proposta nº 17-LP/2014, subscrita pelo Vereador Luís Patrício) 
 Aprovada por maioria. 

Revogar a deliberação da câmara de 24.07.2013 que recaiu sobre a Proposta nº 607-
MA/2013, exclusivamente na parte que reporta à transferência de verba para o Centro 
Social de Colares. 
(Proposta nº 18-RP/2014, subscrita pelo Vice-Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a abertura de procedimento de hasta pública, para atribuição de espaços para 
instalação de painéis de publicidade exterior de grandes dimensões e instalação 
direcional de âmbito económico no Município de Sintra para o ano de 2014. 



(Proposta nº 19-PV/2014, subscrita pelo Vereador Pedro Ventura) 
 Aprovada por unanimidade. 

Celebrar o protocolo de cedência de utilização de loja entre o Município de Sintra e a 
Associação “A Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins” 
(Proposta nº 20-PV/2014, subscrita pelo Vereador Pedro Ventura) 
 Aprovada por unanimidade. 

Restringir o horário de funcionamento do estabelecimento comercial denominado “Alva 
Mar” sito na Rua José Ferreira, nº 31, em Vale Mourão, União das Freguesias do 
Cacém/São Marcos, com abertura às 07:00 h e encerramento às 20:00 h. 
(Proposta nº 21-PV/2014, subscrita pelo Vereador Pedro Ventura) 
 Aprovada por unanimidade. 

Restringir o horário de funcionamento do estabelecimento comercial denominado 
“Ponto Final” sito na Rua Prof. Agostinho da Silva, nº 49 – loja Esqª, na Tapada das 
Mercês, com abertura às 07:00 h e encerramento às 22:00 h. 
(Proposta nº 22-PV/2014, subscrita pelo Vereador Pedro Ventura) 
 Aprovada por unanimidade. 

Revogar a deliberação tomada na reunião de câmara de 08.07.2013 que recaiu sobre 
a Proposta nº 552-P/2013 de 5 de Julho; e atribuir o subsídio no valor de 33.000 € à 
Parques de Sintra, Monte da Lua, para execução da pintura do Palácio Nacional de 
Sintra. 
(Proposta nº 23-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Autorizar a constituição das servidões administrativas, com carácter permanente, de 
Aqueduto público subterrâneo e ocupação temporária de três imóveis municipais, a 
que correspondem as parcelas 19, 23.1 – 23.2 e 28, a favor da SANEST, Saneamento 
da Costa do Estoril, SA. 
(Proposta nº 24-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Deferir a candidatura apresentada por Maria Helena Ferreira Couto Gaspar Mendes, 
para aquisição de próteses dentárias, no valor de 566,00 €.  
(Proposta nº 25-EQN/2014, subscrita pelo Vereador Eduardo Quinta Nova) 
 A Câmara adiou esta Proposta. 

Aprovar o apoio à DSRVVT – Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
na realização do Corta Mato de Apuramento para o Nacional do Desporto Escolar. 
(Proposta nº 26-RP/2014, subscrita pelo Vice-Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Revogar a deliberação camarária de 26 de junho de 2013 respeitante à atribuição do 
subsídio à Escola de Música através da Sociedade Filarmónica de Mira Sintra, no 
valor de 900,00 €. 
(Proposta nº 27-RP/2014, subscrita pelo Vice-Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a repartição de encargos para os 
anos de 2014, 2015 e 2016 relativa à aquisição de serviços de comunicação móvel de 
voz e dados. 
(Proposta nº 28-PM/2014, subscrita pela Vereadora Piedade Mendes) 



 Aprovada por unanimidade. 
 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 

Ratificar o despacho que autorizou a cedência temporária de bens à Casa do 
Belenenses. 
(Proposta nº 29-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a minuta do contrato de Empreitada da Construção do Reservatório de Janas, 
com o preço contratual de 599.000,00 €. 
(Proposta nº 30-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar o despacho do Presidente de 30 de dezembro de 2013, que autorizou a 
reconfiguração do orçamento municipal e das grandes opções do plano de 2014, 
aprovados pela Assembleia Municipal em 19.12.2013, de acordo com a nova estrutura 
orgânica patente na Proposta nº 146-P/2013. 
(Proposta nº 31-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Aprovar, no âmbito da aprovação da nova estrutura orgânica patente na 
Proposta                nº 146-P/2013, a reconfiguração do orçamento municipal e das 
grandes opções do plano de 2014 ao nível da classificação orgânica da despesa. 
(Proposta nº 32-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Ratificar o despacho do Presidente de 30 de dezembro de 2013, que autorizou os 
serviços competentes a diligenciarem a 1ª Alteração ao Orçamento e às Grandes 
Opções do Plano, com efeitos a 01.01.2014. 
(Proposta nº 33-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por maioria. 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a afectação ao domínio público 
municipal da parcela de terreno com a área de 500 m2, sito em Casal de Cambra, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Queluz sob o número 168, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 2147. 
(Proposta nº 34-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 
 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 

Autorizar a título excepcional, para efeitos de assunção da totalidade dos 
compromissos previstos para janeiro a março de 2014, o aumento temporário dos 
fundos disponíveis, por antecipação da receita decorrente das transferências com 
origem no Orçamento de Estado, nomeadamente o FEF, FSM, IRS dos meses 
correspondente ao segundo semestre e parte do valor do mês de junho, no montante 
global de 16.026.031,00 €.  
(Proposta nº 35-PM/2014, subscrita pela Vereadora Piedade Mendes 
 Aprovada por unanimidade. 

Aprovar a fixação no mapa de recrutamentos para 2014, de 22 postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional; e submeter a deliberação da Assembleia 
Municipal. 
(Proposta nº 36-P/2014, subscrita pelo Presidente) 



 Aprovada por unanimidade. 
 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal o apoio financeiro para as Juntas de 
Freguesia no montante de 14.724,45€. 
(Proposta nº 37-A-P/2014, subscrita pelo Presidente) 
 Aprovada por unanimidade. 
 Aguarda votação da Assembleia Municipal. 

 


