
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   ORDINÁRIA  PRIVADA    
REALIZADA     EM    10   DE   FEVEREIRO    DE   2015 
 
� Aprovar a 3ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, nos termos da 

proposta. 
(Proposta nº 94-PM/2015, subscrita pela Sra. Vereadora Piedade Mendes) 

 Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar a denúncia de vários protocolos de cooperação celebrados com as Freguesias do 

Concelho, relativos à aquisição e utilização de autocarros de transporte de passageiros, nos 
termos da proposta. 

 (Esta proposta foi adiada na reunião de câmara de 03.02.2015) 
 (Proposta nº 74-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
 Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal, o mapa correspondente à 

terceira fase de recrutamentos, no contexto dos processos de internalização das actividades 
da Empresa Municipal EDUCA, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 95-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 

 Aprovada por unanimidade. 
 
� Aprovar a reformulação da sinalização na linha do Eléctrico de Sintra, Rua das Margaridas, 

em Colares, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 97-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 

 Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar as propostas das comissões liquidatárias da HPEM, EEM e EDUCA, EEM, relativas 

à transferência do ativo imobilizado destas entidades para a propriedade da CMS, no âmbito 
do processo de internalização; e submeter a deliberação da Assembleia Municipal que o 
imobilizado afeto à recolha de resíduos sólidos urbanos, seja transferido posteriormente para 
a propriedade do SMAS, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 98-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 

 Aprovada por unanimidade. 
 
� Aprovar a reformulação da sinalização na Rua 25 de Abril, em Cabriz, nos termos da 

proposta. 
(Proposta nº 101-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 

 Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar a reformulação da sinalização na Rua da Escola Nova – Azóia, em Colares, nos 

termos da proposta. 
(Proposta nº 102-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 

 Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar a reformulação da sinalização na Rua António Feijó, em Mem Martins, nos termos 

da proposta. 
(Proposta nº 103-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 

 Aprovada por maioria. 
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� Aprovar a reformulação da sinalização de zona 30 na proximidade da estação ferroviária de 
Algueirão Mem Martins, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 104-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 

 Aprovada por maioria. 
 
� Aprovar a comparticipação em encargos com trabalhos de iluminação pública, de reforço e 

requalificação das redes de baixa tensão e construção de ramais para o ano de 2015; e 
delegar no Sr. Presidente da Câmara a competência para autorizar a despesa no montante 
em excesso, no caso de o valor ser superior ao previsto, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 105-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 

 Aprovada por unanimidade. 
 
� Aprovar a reformulação da sinalização na Rua Cidade de Bruxelas, em Agualva, nos termos 

da proposta. 
(Proposta nº 106-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 

 Aprovada por maioria. 
 
� Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a alteração do nº 2 da cláusula 4ª do 

protocolo de cedência do imóvel municipal, celebrado entre o Município de Sintra e o 
INFANTÁRIO DO POVO de Massamá, nos termos da proposta.  
(Proposta nº 107-EQN/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova) 

 Aprovada por unanimidade. 
 
� Aprovar a classificação de conjuntos de árvores e sítios de interesse municipal, nos termos 

da proposta. 
(Proposta nº 108-RP/2015, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 

 Aprovada por unanimidade. 
 
� Atribuir o apoio financeiro no valor de 1.500,00 € ao Grupo União Recreativo e Desportivo 

MTBA, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 109-RP/2015, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 

 Aprovada por unanimidade. 
 
� Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 06.02.2015, que autorizou o apoio 

concedido ao GDMAM – Grupo Desportivo da Escola Maria Alberta Meneres, nos termos da 
proposta. 
(Proposta nº 110-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 

 Aprovada por unanimidade. 
 
� Ratificar a celebração do Protocolo estabelecido entre a Administração Regional de Saúde e 

vale do tejo I.P. e o Município de Sintra, para a Instalação de Quatro Unidades de saúde, 
nos termos da proposta. 
(Proposta nº 111-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 

 Aprovada por maioria. 
 
 
 
 


