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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 
 
Fernando Manuel Jones dos Santos Sardinha, Vereador da Câmara Municipal de 

Grândola, no uso da competência que lhe foi conferida pelo despacho nº 11/2013, de 
23 de outubro, e nos termos do disposto no art.º 56 nº 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, torna público que em reunião ordinária, pública, realizada no dia 07 de 
novembro de 2013 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta: Comparticipação do Título de Transporte – Bilhetes de Autocarro da 
aluna Daniela Alexandra Pereira Alves: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

comparticipação do título de transporte – bilhetes de autocarro da aluna Daniela 
Alexandra Pereira Alves, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta: Procedimento a adotar em situações de reclamações sobre consumo 
de excesso de água: Deliberado, por unanimidade, aprovar o procedimento a adotar 

em situações de reclamações sobre consumo de excesso de água, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 

 
Proposta: Perdão / Isenção da Dívida referente ao consumidor n.º 11691 – Bairro 
da Esperança: Deliberado, por unanimidade, aprovar o perdão/isenção da dívida 

referente ao consumidor n.º 11691 – Bairro da Esperança, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 

 
Proposta – Parecer nos termos do n.º 1 do artº 54º da Lei 91/95 com a redação da 
Lei 64/2003 de 23 de Agosto, Proc 107/13, sito em Courela do Montado, 
Freguesia de Melides, requerido por Ana Cristina Pinela: Deliberado, por 
unanimidade, emitir parecer favorável nos termos do n.º 1 do art.º 54º da Lei 91/95 
com a redação da Lei 64/2003 de 23 de Agosto requerido por Ana Cristina Pinela, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta: - Representação do Município de Grândola nos Concelhos Gerais das 
Escolas de Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar os representantes do 

Município de Grândola nos Concelhos Gerais das Escolas de Grândola, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta: - Concurso de Ideias para a elaboração de um logótipo para o 
Município de Grândola: Deliberado, por maioria, com um voto contra por parte do 

Senhor Vereador Aníbal Cordeiro – Movimento Independente por Grândola, e duas 
abstenções por parte dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar o 
concurso de ideias para a elaboração de um logótipo para o Município de Grândola, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta: Minuta de contrato a celebrar com a IMPACTEL para o 
Desenvolvimento da Segunda Fase do Projeto Odyssea no Concelho de 
Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato a celebrar com 

a Impactel para o desenvolvimento da segunda fase do Projeto Odyssea no concelho 
de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Proposta: - Alteração da Tabela de Taxas do Município, relativo à instalação e 
funcionamento dos recintos itinerantes, improvisados e ocasionais: Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a alteração da tabela de taxas do Município, relativa à 
instalação e funcionamento dos recintos itinerantes, improvisados e ocasionais, 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, 11 de novembro de 2013. 
 
 

O Vereador do Pelouro da Administração 

 

 

 

- Fernando Sardinha - 


