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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, não pública, de 19 de Setembro de 
2013 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Adenda ao protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Grândola e a Associação Grandolafoot para funcionamento do circuito de 
transporte escolar extraordinário no ano lectivo 2013/14: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo de colaboração celebrado entre a 
Câmara Municipal de Grândola e a Associação Grandolafoot para funcionamento do 
circuito de transporte escolar extraordinário no ano letivo 2013/14, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Adenda ao protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara 
Municipal de Grândola e a SMFOG – Sociedade Musical Fraternidade Operária 
Grandolense: Deliberado, por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo de 

colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Grândola e a SMFOG – 
Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Proposta – Adenda ao protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara 
Municipal de Grândola e a Associação de Intervenção Social de Grândola: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo de colaboração 
celebrado entre a Câmara Municipal de Grândola e a Associação de Intervenção 
Social de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Celebração de protocolo entre o Município de Grândola e a Freguesia 
de Santa Margarida da Serra para integração da Casa Museu Manuel Chainho no 
Museu Municipal Polinucleado de Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar 

o Protocolo a celebrar entre o Município Grândola e a Freguesia de Santa Margarida 
da Serra para integração da Casa Museu Manuel Chainho no Museu Municipal 
Polinucleado de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Isenção do pagamento de gelo aos concessionários da peixaria do 
Mercado Municipal: Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

de gelo aos concessionários da Peixaria do Mercado Municipal, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio extraordinário ao Grupo Desportivo de Vale 
Figueira: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no 

montante de € 8.000,00 (oito mil euros), ao Grupo Desportivo de Vale Figueira de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Proposta – Ajuste direto para celebração de contrato de prestação de serviços, 
tendo em vista a aquisição de Projeto da Biblioteca e Arquivo Municipal: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração de contrato de prestação de 
serviços, tendo em vista a aquisição de Projeto da Biblioteca e Arquivo Municipal, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração ao loteamento L7 – Bairro dos Quartéis da Parcela I do 
Lousal: Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento L7 – Bairro 

dos Quartéis da Parcela I do Lousal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Projeto constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua 
25 de Abril no Lousal: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Constituição de Propriedade Horizontal do prédio sito na Rua 25 de Abril no Lousal, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta - Projetos de infra-estruturas referente à alteração do loteamento da 
UNOP de Troia, requerido por Sociedade Imobiliária Troia B3, S.A.: Deliberado, 

por unanimidade, aprovar os Projetos de infraestruturas referentes à alteração do 
loteamento da UNOP de Troia, requerido por Sociedade Imobiliária Troia B3, S.A., 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, 24 de Setembro de 2013. 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

- Graça Guerreiro Nunes - 
 


