
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA 

 

E D I T A L N.º 2/2013 

 

 

Sessão Pública no Dia 23 de fevereiro de 2013 

 

António Gamito Chaínho, Presidente da Assembleia Municipal de Grândola, -------------------------------------------------------- 

Faz Saber, que nos termos do art. º 91 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5 – 

A/2002, de 11 de Janeiro, na Sessão Ordinária deste órgão, realizada no dia 23 de fevereiro de 2013, os assuntos constantes 

no Período da Ordem do Dia, tiveram as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

 

 

1. Apreciação da Informação Escrita da senhora Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, bem como da sua situação financeira (alínea 

e) do nº 1 do artigo 53º, da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. Devidamente apreciado pelo órgão Deliberativo. ---------------------------------- 

2. Informação ao Plenário sobre proposta de Retificação do Plano de Urbanização de Grândola. O plenário foi devidamente informado. -------- 

3. Apreciação e votação da proposta para celebração de escritura de retificação referente ao Lote n.º 12 da ZIL- 2.ª Fase. Aprovado por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Apreciação e votação da proposta para celebração de escritura referente ao Lote n.º 2 da ZIL- 2.ª Fase. Aprovado por unanimidade. ----------- 

5. Apreciação e votação da proposta de renovação da autorização para prosseguir com o procedimento concursal comum, para contratação de 

um/a Técnico/a Superior, na área de Serviço Social, no regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 

exercer funções no Setor de Envelhecimento Ativo, integrado na Divisão de Desenvolvimento Social. Aprovado por maioria. ------------------- 

6. Apreciação e votação da proposta de abertura de Procedimento Concursal Comum, para contratação de um Técnico/a Superior, na área de 

Engenharia do Ambiente, da Carreira Geral de Técnico Superior, no regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo  

indeterminado para exercer funções na Divisão de Ambiente. Aprovado por maioria. ------------------------------------------------------------------- 

7. Apreciação e votação da proposta de renovação da autorização para prosseguir com o procedimento concursal comum, para contratação de um 

Técnico/a Superior, na área de Relações Públicas e Publicidade, da Carreira de Técnico Superior, no Regime de Contrato em Funções Públicas 

por tempo indeterminado para exercer funções no Setor de Apoio à Infância e Juventude, integrado na Divisão de Educação e Juventude. 

Aprovado por maioria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Apreciação e votação da proposta de texto final do projeto de Regulamento do Mercado Municipal, após o processo de Consulta Pública. 

Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Apreciação e votação dos Loteamentos Municipais da Parcela I do Lousal- Desafetação de Parcelas de Terrenos do Domínio Público para o 

Domínio Privado do Município. Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Apreciação e votação da proposta de renovação de contrato de trabalho a termo resolutivo certo do trabalhador Andreas Manuel Wolf Sobral. 

Aprovado por maioria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Paços do Concelho, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2013. 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

António Chaínho 


