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ATA Nº 12/2021 – de 5 de Maio de 2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

Ao quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta 

minutos, na sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sintra (Santa Maria 

e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim), sita na Rua Câmara Pestana, 

número vinte e nove, A/B, em Sintra, o órgão executivo reuniu para uma reunião 

ordinária pública com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um – INFORMAÇÕES 

1.1 Emissão de atestados, de 20 de abril a 4 de maio de 2021; 

1.2 Situação financeira à data de 4 de maio de 2021; 

1.3 Ref.ª 1856/2021 – Exercício do direito legal de preferência, nos termos do 

artigo 1409º do Código Civil, referente ao prédio rustico composto por terreno de 

cultura arvense e pomar misto, sito em limites de Morelinho, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 106, Secção N, da União das Freguesias de Sintra, descrito na 

Conservatória do registo Predial de Sintra, sob o nº 3252/2010414 da Freguesia de 

Sintra; 

1.4 Aquisição de serviços para Conceção de Mural artístico na Rua António Vieira, 

na Abrunheira 

Ponto dois – Aprovação da Ata nº 2/2021, referente à reunião extraordinária do órgão 

executivo de 12 de janeiro de 2021; 

Ponto três – Aprovação da Ata nº 11/2021, referente à reunião ordinária do órgão 

executivo de 21 de abril de 2021; 

Ponto quatro – Proposta nº 105-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia 

Raminhos, referente à atribuição de topónimo “Rua de Santo António” à via com início 

na Estrada de A-dos-Crivos e que constitui prolongamento da mesma e fim em largo 

sem nome, na Localidade de Campo Raso, nos termos da proposta; 



 
 

Página 2 de 6 
 

Ponto cinco – Proposta nº 106-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à atribuição de topónimo “Beco de Santa Joana Princesa” à via sem saída, 

com início na Rua de Santa Joana, na localidade da Abrunheira, nos termos da 

proposta; 

Ponto seis – Proposta nº 107-UFS/2021, subscrita pelo Tesoureiro José Manuel Duarte, 

referente à 8ª Alteração Orçamental, nos termos da proposta; 

Ponto sete – Proposta nº 108-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à atribuição de apoios ao abrigo do Regulamento do Projeto AMES, nos 

termos da proposta; 

Ponto oito – Proposta nº 109-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à cessação de apoios ao abrigo do Regulamento do Projeto AMES, nos 

termos da proposta; 

Ponto nove – Proposta nº 110-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à emissão de parecer quanto à deslocação da Farmácia Valentim (S. Pedro), 

nos termos da proposta; 

Ponto dez – Proposta nº 111-UFS/2021, subscrita pela Vogal Ana Santos, referente à 

atribuição de apoio financeiro, extraordinário, para a retoma de atividades – COVID-

19, nos termos da proposta; 

Ponto onze – Proposta nº 102-UFS/2021, subscrita pelo Tesoureiro José Manuel 

Duarte, referente à atribuição de apoios às Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários que prestam apoio na área territorial da Freguesia, nos termos da 

proposta; 

Ponto doze – Proposta 112-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à parceria com a SIBS FPS, SA, para instalação de terminal ATM Express em S. 

Pedro, nos termos da proposta; 

Ponto treze – Proposta 113-UFS/2021, subscrita pela Vogal Lara Guerreiro, referente à 

Aquisição de brindes para oferta às crianças do ensino pré-escolar e escolas do 1º, 2º, 
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3º ciclo e secundárias da Freguesia, no âmbito do Dia Mundial da Criança, nos termos 

da proposta; 

Ponto catorze – Proposta 114-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à Adjudicação da Empreitada de Manutenção e Conservação de Espaços de 

Jogo e Recreio, nos termos da proposta. 

Estiveram presentes os seguintes elementos: ------------------------------------------------------- 

→ Presidente Antónia Raminhos ------------------------------------------------------------------ 

→ Tesoureiro José Manuel Duarte --------------------------------------------------------------- 

→ Vogal João Guilherme Valente de Oliveira ------------------------------------------------- 

→ Vogal Carlos Alberto Moreira da Costa ------------------------------------------------------ 

→ Vogal Ana Lúcia Santos ------------------------------------------------------------------------- 

→ Vogal Lara Guerreiro ----------------------------------------------------------------------------- 

Faltou a Secretária Mafalda Silva, tendo apresentado justificação que se anexa, ficando 

a fazer parte integrante da presente ata ------------------------------------------------------------ 

Verificada a existência de quórum, deu-se início à reunião com o período da Ordem de 

Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um – INFORMAÇÕES 

1.1 Emissão de atestados, de 20 de abril a 4 de maio de 2021 – Deu-se 

conhecimento; 

1.2 Situação financeira à data de 4 de maio de 2021 – Deu-se conhecimento; 

1.3 Ref.ª 1856/2021 – Exercício do direito legal de preferência, nos termos do 

artigo 1409º do Código Civil, referente ao prédio rustico composto por terreno de 

cultura arvense e pomar misto, sito em limites de Morelinho, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 106, Secção N, da União das Freguesias de Sintra, descrito na 

Conservatória do registo Predial de Sintra, sob o nº 3252/2010414 da Freguesia de 

Sintra – Deu-se conhecimento e foi decidido comunicar a não intenção de uso do 

exercício do direito legal de preferência;  
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1.4 Aquisição de serviços para Conceção de Mural artístico na Rua António Vieira, 

na Abrunheira – Deu-se conhecimento. 

Ponto dois – Aprovação da Ata nº 2/2021, referente à reunião extraordinária do órgão 

executivo de 12 de janeiro de 2021; ------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por maioria, com a abstenção das Vogais Ana Lúcia Santos e 

Lara Guerreiro por não terem estado presentes. --------------------------------------------------- 

Ponto três – Aprovação da Ata nº 11/2021, referente à reunião ordinária do órgão 

executivo de 21 de abril de 2021; ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto quatro – Proposta nº 105-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia 

Raminhos, referente à atribuição de topónimo “Rua de Santo António” à via com início 

na Estrada de A-dos-Crivos e que constitui prolongamento da mesma e fim em largo 

sem nome, na Localidade de Campo Raso, nos termos da proposta; -------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto cinco – Proposta nº 106-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à atribuição de topónimo “Beco de Santa Joana Princesa” à via sem saída, 

com início na Rua de Santa Joana, na localidade da Abrunheira, nos termos da 

proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Havendo dúvidas na pertinência de atribuição de topónimo à via em 

causa, decidiu-se retirar a proposta. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto seis – Proposta nº 107-UFS/2021, subscrita pelo Tesoureiro José Manuel Duarte, 

referente à 8ª Alteração Orçamental, nos termos da proposta; -------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto sete – Proposta nº 108-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à atribuição de apoios ao abrigo do Regulamento do Projeto AMES, nos 

termos da proposta; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 
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Ponto oito – Proposta nº 109-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à cessação de apoios ao abrigo do Regulamento do Projeto AMES, nos 

termos da proposta; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto nove – Proposta nº 110-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à emissão de parecer quanto à deslocação da Farmácia Valentim (S. Pedro), 

nos termos da proposta; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade emitir parecer favorável à deslocação da 

Farmácia Valentim (S. Pedro). --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dez – Proposta nº 111-UFS/2021, subscrita pela Vogal Ana Santos, referente à 

atribuição de apoio financeiro, extraordinário, para a retoma de atividades – COVID-

19, nos termos da proposta; ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade atribuir apoios no montante total de 

28.000,00 € (vinte e oito mil euros). ------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze – Proposta nº 102-UFS/2021, subscrita pelo Tesoureiro José Manuel 

Duarte, referente à atribuição de apoios às Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários que prestam apoio na área territorial da Freguesia, nos termos da 

proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Ausentaram-se da discussão e votação da proposta a Presidente Antónia 

Raminhos e as Vogais Ana Santos e Lara Guerreiro. Não havendo quórum, retirou-se a 

proposta para discussão na próxima reunião. ------------------------------------------------------- 

Ponto doze – Proposta 112-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à parceria com a SIBS FPS, SA, para instalação de terminal ATM Express em S. 

Pedro, nos termos da proposta; 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto treze – Proposta 113-UFS/2021, subscrita pela Vogal Lara Guerreiro, referente à 

Aquisição de brindes para oferta às crianças do ensino pré-escolar e escolas do 1º, 2º, 
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3º ciclo e secundárias da Freguesia, no âmbito do Dia Mundial da Criança, nos termos 

da proposta; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto catorze – Proposta 114-UFS/2021, subscrita pela Presidente Antónia Raminhos, 

referente à Adjudicação da Empreitada de Manutenção e Conservação de Espaços de 

Jogo e Recreio, nos termos da proposta. ------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade adjudicar a Empreitada de Manutenção e 

Conservação de Espaços de Jogo e Recreio a Veco Urban Design, pelo preço contratual 

de 29.874,79 + IVA (vinte nove mil, oitocentos e setenta e quatro euros e setenta e 

nove cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte horas e 

trinta minutos, tendo-se lavrado a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelos presentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Antónia Raminhos ______________________________________________ 

Tesoureiro José Manuel Duarte _____________________________________________ 

Secretária Mafalda Silva ___________________________________________________ 

Vogal João Guilherme Valente de Oliveira ____________________________________ 

Vogal Carlos Alberto Moreira da Costa _______________________________________ 

Vogal Ana Lúcia Santos ___________________________________________________ 

Vogal Lara Guerreiro _____________________________________________________ 

 


