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PROPOSTAS APRECIADAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA REALIZADA 
EM  6  DE  OUTUBRO DE 2015 
 
 
Aprovar a 19ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2015, nos termos da 
proposta. 
(Proposta nº 780-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores do MSMA. 
 
Autorizar o acordo entre o Município de Sintra e a Auchan Portugal Hipermercados, S. A., para a 
aquisição de 2 parcelas de terreno, sitas na freguesia de S. Pedro de Penaferrim; e submeter a 
deliberação da Assembleia Municipal a respetiva afetação ao domínio público municipal, nos 
termos da proposta. 
(Proposta nº 781-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do MSMA. 
Remetida à Assembleia Municipal. 
 
Aprovar a permuta de terrenos entre o Município de Sintra e Idalina Maria Lopes Jorge, sitos na 
freguesia de Casal de Cambra, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 782-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
      
Ratificar o despacho do Presidente da Câmara de 24.09.2015 pelo qual foi exercido o direito de 
preferência na transmissão onerosa do prédio sito na rua Conde Ferreira, nº 14 a 18 em Sintra, 
nos termos da proposta. 
(Proposta nº 783-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
 
Aprovar a reformulação da sinalização semafórica com controlo de velocidade na Av. da Aviação 
Portuguesa, na localidade de Lourel, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 786-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
Aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores do MSMA. 
 
Aprovar a reformulação da sinalização na Rua das Amoras com a Rua Humberto Delgado, na 
localidade de Abrunheira, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 787-LP/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Luís Patrício) 
Aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores do MSMA. 
 
Aprovar a denúncia do Protocolo de Cooperação para a Manutenção e Conservação dos 
Espaços Públicos Ajardinados celebrado entre o Município de Sintra e a Cooperativa de 
Habitação Económica, CRL, “O Nosso Lar”, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 788-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
 
Ratificar os despachos do Presidente da Câmara no sentido do não exercício do direito de 
preferência do Município na alienação de dois prédios urbanos sitos nas freguesias de Algueirão 
Mem Martins e União das Freguesias de Queluz e Belas, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 789-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
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Ratificar os despachos do Presidente da Câmara no sentido do não exercício do direito de 
preferência do Município na alienação de cinco prédios urbanos sitos na União de Freguesias de 
Sintra, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 790-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
 
Aprovar a extinção do direito de superfície constituído sobre uma parcela de terreno municipal 
com a área de 1.085,00 m2 sito na União de freguesias de Agualva e Mira Sintra, celebrado 
entre o Município de Sintra e a PROBÉM – Associação de Idosos de Agualva, nos termos da 
proposta. 
(Proposta nº 791-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente) 
Aprovada por unanimidade. 
 
Apoiar o Agrupamento dos Centros de Saúde de Sintra (ACES) através de cedência de 120 
pastas de formação, nos termos da proposta. 
(Proposta nº 792-EQN/2015, subscrita pelo Sr. Vereador Quinta Nova) 
Aprovada por unanimidade. 

 
 
 

 
 


