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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 11/2014, efectuada no dia 21 de Abril de 2014, foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto Um – Foi aprovada por unanimidade a acta de reunião de Executivo nº10 de 2014; 

Ponto Dois – Foi prestada informação acerca dos concertos de encerramento dos Estágios da Orquestra 

do Conservatório de Música de Sintra.  

Ponto Três – Foi aprovado por unanimidade o cancelamento da associação à ANAFRE.  

Ponto Quatro – Foi aprovado por unanimidade o agendamento de uma reunião com a Vodafone, para 

análise de alternativas aos contratos de telecomunicações em vigor.  

Ponto Cinco – Foi aprovado por unanimidade o agendamento de uma reunião com a Zon Optimus para 

análise de alternativas aos contratos de telecomunicações em vigor. 

Ponto Seis – Procedeu-se à análise da tabela de preços, para publicação de anúncios do Expresso da 

Linha, a considerar apenas quando haja necessidade ou seja oportuno.  

Ponto Sete – Foram recusadas por unanimidade as simulações apresentadas pelo banco Santander 

Totta, referentes à aquisição da fracção onde se encontra instalada a Biblioteca da Freguesia.  

Ponto Oito – Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro no valor de 50€ à 

equipa de desporto da Associação Portuguesa de Deficientes – Sintra.  

Ponto Nove – Foi dado conhecimento da comunicação remetida pelo SMAS, acerca da alteração da 

titularidade dos contratos de fornecimento de água para rega, passando a ser responsabilidade da Junta 

de Freguesia, a partir de 30 de Abril.  

Ponto Dez – Foi prestada informação acerca de uma proposta de Acordo de Entidade Empregadora 

Pública, apresentada pelo SINTAP; 

Ponto Onze – Foi recusada por unanimidade a proposta apresentada pela Cassapo Produções, para 

realização de um concurso de bandas.  
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