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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 
Graça da Conceição Candeias Guerreiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal 
de Grândola, no uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do art.º 68º da 
Lei nº 169/99, de 18 de setembro na redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 
de janeiro, torna público que em reunião ordinária, pública, de 07 de fevereiro de 2013 
foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Atribuição de subsídio extraordinário à AHBMG – Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos de Grândola: Deliberado, por unanimidade, 
atribuir à AHBMG – Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Grândola um 
subsídio no montante de 5.475,16€ (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco euros e 
dezasseis cêntimos), de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença de recinto e de ruído para o ano de 2013, requerido por Clube Recreativo 
“O Grandolense”: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção de Pagamento de 
Taxas devidas pela emissão de Licença de Recinto e de Ruído para o ano de 2013, 
requerido por Clube Recreativo “O Grandolense”, de acordo com a Proposta dos 
Serviços, tendo o Senhor Vereador Gonçalo Gomes saído da sala, não participando 
na discussão nem na votação por se considerar impedido nos termos do Nº 6 do Art.º 
90º da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei Nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro;  
 
Proposta – Representação do Município nos Conselhos Gerais das Escolas: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a representação do Município nos Concelhos 
Gerais das Escolas, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Acordo de Colaboração para a educação Pré-Escolar – ano letivo 
2012/2013: Deliberado, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração para a 
Educação Pré-Escolar – Ano Letivo 2012/2013, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município de 
Grândola e a Freguesia de Santa Margarida da Serra para o depósito, 
comunicação e divulgação dos fundos Escola Primária de Santa Margarida da 
Serra e Junta de Freguesia de Santa Margarida da Serra: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município de 
Grândola e a Freguesia de Santa Margarida da Serra para o depósito, comunicação e 
divulgação dos fundos Escola Primária de Santa Margarida da Serra e Junta de 
Freguesia de Santa Margarida da Serra, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Empreitada de arranjos exteriores da Igreja Matriz e requalificação do 
Mercado Municipal – 2º Adicional e pedido de prorrogação de prazo de 
execução: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores 
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da CDU, aprovar a Empreitada de arranjos exteriores da Igreja Matriz e requalificação 
do Mercado Municipal – 2º Adicional e pedido de prorrogação de prazo de execução, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração do Plano de Pormenor da UNOP 1 de Tróia – PP UNOP 1 – 
início do procedimento de elaboração e sua publicitação, aprovação dos termos 
de referência, abertura de período de recolha de sugestões e dispensa da 
avaliação ambiental: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Alteração do Plano de 

Pormenor da UNOP 1 de Tróia – PP UNOP 1 – início do procedimento de elaboração 
e sua publicitação, aprovação dos termos de referência, abertura de período de 
recolha de sugestões e dispensa da avaliação ambiental, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração do Plano de Pormenor da UNOP 2 de Tróia – PP UNOP 2 – 
início do procedimento de elaboração e sua publicitação, aprovação dos termos 
de referência, abertura de período de recolha de sugestões e dispensa da 
avaliação ambiental: Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do Plano de 
Pormenor da UNOP 2 de Tróia – PP UNOP 2 – início do procedimento de elaboração 
e sua publicitação, aprovação dos termos de referência, abertura de período de 
recolha de sugestões e dispensa da avaliação ambiental, de acordo com a Proposta 
dos Serviços;  
 
Proposta – Retificação da alteração do Plano de Urbanização de Grândola – PU 
de Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Retificação da Alteração do 
Plano de Urbanização de Grândola – PU de Grândola e proceder à sua comunicação 
à Assembleia Municipal para posterior deliberação, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Aprovação do projeto de loteamento do Bairro da Direção da Parcela 
I do Lousal – L1 – Direção: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de 
Loteamento do Bairro da Direção da Parcela I do Lousal – L1 – Direção, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Desafetação de parcelas de terrenos do domínio público para o 
domínio privado do município referentes aos loteamentos municipais da Parcela 
I do Lousal: Deliberado por unanimidade, aprovar a desafetação de Parcelas de 

terrenos do domínio público para o domínio privado do Município referentes aos 
loteamentos municipais da Parcela I do Lousal e submeter a mesma a apreciação e 
eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Texto final do Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de 
Grândola, após o processo de consulta pública: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar o texto final do Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Grândola, 
após o processo de consulta pública e submeter o mesmo a apreciação e eventual 
aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Proposta – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licenças de recinto improvisado – Ano 2013, requerida pela Associação de Apoio 
e Desenvolvimento Integrado dos Cadoços: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

Isenção de Pagamento de Taxas devidas pela emissão de Licenças de Recinto 
Improvisado – Ano 2013, requerida pela Associação de Apoio e Desenvolvimento 
Integrado dos Cadoços, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de isenção de pagamento de taxas decorrentes da realização 
de eventos – Ano 2013, requerida por Associação de Moradores e Amigos da 
Aldeia do Pico: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção de Pagamento de 

Taxas decorrentes da realização de eventos – Ano 2013, requerida por Associação de 
Moradores e Amigos da Aldeia do Pico, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Retificação da deliberação de Câmara de 04.10.2012, relativa ao 
cancelamento do ónus de inalienabilidade, por negócio entre vivos, que incide 
sobre o Lote 18 do Loteamento L1 – Carvalhal, em nome de Helena Maria Reis 
Silva: Deliberado, por unanimidade, aprovar a retificação da Deliberação de Câmara de 

04.10.2012, relativa ao Cancelamento do ónus de inalienabilidade, por negócio entre 
vivos, que incide sobre o Lote 18 do Loteamento L1 – Carvalhal, em nome de Helena 
Maria Reis Silva, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de Parecer nos Termos do Nº 1 do art.º 54º da Lei 91/95 com a 
redação da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, requerido por Pires, Góis e Nunes Lda.: 
Deliberado, por unanimidade, emitir Parecer Favorável nos termos do Nº1 do Art.º 54º da 
Lei 91/95 com a redação da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, requerido por Pires, Góis e 
Nunes, Lda., de acordo com a Proposta dos Serviços. 
 
Para constar se lavrou este e outros de igual teor os quais vão ser afixados nos locais 
públicos do costume. 
 
Paços do Concelho de Grândola, 13 de fevereiro de 2013. 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

- Graça Guerreiro Nunes - 
 


