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Edital de Deliberação 
 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 91º do Decreto-lei 169/99, alterada e republicada pela Lei n.º5-

A/2002, de 11 de Janeiro, pela Lei nº. 67/2007, de 31 de Dezembro, pela Lei Orgânica nº.1/2011, de 30 

de Novembro e pela Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, dá-se conhecimento de que, em Reunião 

Privada nº 01/2014, efectuada no dia 17 de Janeiro de 2014, foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto Um – Foram aprovadas por unanimidade as actas número trinta e três, trinta e quatro e trinta e 

cinco de dois mil e treze. 

Ponto Dois – Procedeu-se à análise da Situação Financeira e reconciliações bancárias a trinta e um de 

Dezembro de dois mil e catorze.  

Ponto Três – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação à empresa A. B. Alves dos trabalhos de 

reparação de bermas e calçadas, no ano dois mil e catorze, ao abrigo do Protocolo celebrado com a 

Câmara Municipal de Sintra. 

Ponto Quatro – Foi aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal de Sintra, tendo em 

vista a realização de acções de sensibilização, no âmbito da Nova Lei do Arrendamento Urbano. 

Ponto Cinco – Foi dado conhecimento da realização de uma reunião no dia dezasseis de Janeiro, na 

sede do Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva, acerca do Programa Eco – Escolas. 

Ponto Seis – Foi aprovado por unanimidade um pedido de utilização do Salão para a realização de uma 

reunião de Ex- Combatentes do Ultramar, agendada para o dia oito de Junho. 

Ponto Sete – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro a um utente do 

Gabinete de Acção Social da Junta de Freguesia, no valor de cinquenta e quatro euros e vinte e oito 

cêntimos.  

Ponto Oito – Foi comunicada a recepção de um e-mail endereçado pelo Chefe da Esquadra da PSP de 

Casal de Cambra, agradecendo a disponibilização do autocarro da Junta de Freguesia, no início do 

corrente ano lectivo, numa actividade realizada pela Divisão de Sintra da PSP. 

Ponto Nove – Foi prestada informação acerca da realização do Projecto Ecofreguesias XXI. 

Ponto dez – Foi recusado por unanimidade o pedido de patrocínio por parte da Associação Cultural 

Mundo do Espectáculo, por forma a viabilizar um projecto do Teatro de Marionetas.  
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