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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 03/2014, efectuada no dia 31 de Janeiro de 2014, foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto Um – Foi aprovada por unanimidade a acta número dois de dois mil e catorze.  

Ponto Dois – Foi prestada informação acerca de um convite endereçado pelo Agrupamento de Escolas 

Professor Agostinho da Silva, para a cerimónia de entrega dos prémios do Quadro de Mérito referentes 

ao ano lectivo 2012/2013;  

Ponto Três – Foi aprovada por unanimidade a colaboração da Junta de Freguesia com a Associação 

Olho Vivo, para formalização de uma candidatura ao Projecto Interaja; 

Ponto Quatro – Foi prestada informação acerca do Protocolo de Cooperação proposto pelo banco 

Santander Totta, destinado à angariação de clientes entre os colaboradores da Junta de Freguesia; 

Ponto Cinco – Foi aprovado por unanimidade o orçamento de Armando Joaquim Antunes Pereira, para 

aquisição de um escarificador, no valor de 731.85€; 

Ponto Seis – Foi prestada informação acerca de um ofício com a actualização de contactos em sede da 

Câmara Municipal de Sintra, do Movimento Sintrenses com Marco Almeida; 

Ponto Sete – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro no valor de 59,45€ a 

um utente do Gabinete de Acção Social da Junta de Freguesia; 

Ponto oito – Foi analisada a proposta de criação do Museu Gradiei apresentada pelo artista José Lopes; 

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a 1ª Revisão Orçamental de 2014; 

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a substituição da animadora do GIP, durante o período de 

gozo de licença de maternidade, pela técnica Natália Ferro.  
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