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Edital de Deliberação 
 

 

Em cumprimento do disposto no nº.1, do artigo 56º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, dá-se 

conhecimento de que, em Reunião Privada nº 31/2014, efectuada no dia 28 de Novembro de 2014, 

foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a Acta n.º 30 de 2014. 

Ponto dois – Foi recusado por unanimidade o pedido de transporte formulado pela Associação Olhar 

Activo, por indisponibilidade de viatura.  

Ponto três – Foi aprovado por unanimidade o apoio para a realização da Festa de Natal da Associação 

de Surdos do concelho de Sintra, através da aquisição de algumas lembranças para as crianças.  

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a marcação de uma revisão geral ao autocarro, incluindo 

a substituição dos pneus, para preparação para a inspecção.  

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade manter em suspenso, para avaliação em momento 

oportuno, o pedido do Futebol Clube “O Despertar”, acerca da cedência de um espaço no Edifício da 

Junta de Freguesia, para instalação do departamento de futebol e posto de enfermagem.  

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a 4ª Alteração do Orçamento de 2014. 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a publicação de um anúncio no suplemento de Natal do 

Jornal da Região, no valor de 246€.  

Ponto oito – Foi aprovado por unanimidade o cartaz de divulgação do Concerto de Natal, a realizar no 

dia 08 de Dezembro, na Igreja Paroquial de Santa Marta do Casal de Cambra.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a definição de três doenças prioritárias para intervenção 

do Plano Local de Saúde de Sintra: doenças depressivas, cardiovasculares, diabetes. 

Ponto dez – Foram prestadas informações diversas.  
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