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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 07/2014, efectuada no dia 07 de Março de 2014, foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto Um – Foi aprovada por unanimidade a acta de reunião de Executivo nº06 de 2014. 

Ponto Dois – Procedeu-se à análise dos saldos bancários e conciliações bancárias a 28 de Fevereiro de 

2014.  

Ponto Três – Foi prestada informação acerca de um convite para uma visita inserida no “Roteiro 

Queirosiano de Sintra”, realizada no dia 01 de Março.  

Ponto Quatro – Foi aprovada por unanimidade a solidariedade do Executivo para com a Moção “Em 

defesa dos Doentes Oncológicos” e aceitação das démarches expressas no documento.  

Ponto Cinco – Foi prestada informação acerca do convite para o I Encontro de Desporto Inclusivo da 

APADP, realizado no dia 05 de Março.  

Ponto Seis – Foi dado conhecimento acerca de um ofício enviado pelo Movimento Sintrenses com 

Marco Almeida, acerca da criação de uma newsletter.  

Ponto Sete – Foi dado conhecimento de uma Moção subscrita pelo Movimento Sintrenses com Marco 

Almeida, em defesa da Igualdade de Género.  

Ponto Oito – Foi prestada informação acerca de um convite do Comando do Metropolitano de Lisboa 

da PSP, para a Cerimónia do 147º Aniversário.  

Ponto Nove – Foi prestada informação acerca do convite para participação no Workshop “Cadastro de 

Infraestruturas” , agendado para o dia 11 de Março.  

Ponto Dez – Foi prestada informação acerca do convite do Centro de Difusão Cultural em Sintra “Chão 

de Oliva”, para a abertura do Periferias - Festival de Artes Performativas de Sintra.  

Ponto Onze – Foi aprovada por unanimidade a cedência do polidesportivo descoberto para a realização 

de um jogo solidário no dia 08 de Março.  

Ponto Doze – Foi aprovado por unanimidade o teor da Nota de Serviço, acerca da adopção de medidas 

para o controlo de consumos e custos com água, gás e electricidade.  
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