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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 11 de julho de 2013 
foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado no dia 02 
de julho de 2013, referente à designação dos Representantes do Município de 
Grândola no Comité Diretor de Acompanhamento e coordenação (Comité Diretor 
de Pilotaje) do Projeto ODYSSEA SUDOE 2: Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho da Senhora Presidente, exarado no dia 02 de julho de 2013, referente à 

designação dos representantes do Município de Grândola no Comité Diretor de 
Acompanhamento e Coordenação (Comité Diretor de Pilotage) do Projeto Odyssea 
Sudoe 2; 
 
Proposta – Retificação da deliberação de 21 de fevereiro de 2013, referente à 
autorização da doação de lote de terreno adquirido ao Município – Lote 23 do 
Loteamento C2 Carvalhal: Deliberado, por unanimidade retificar a deliberação de 21 

de fevereiro de 2013, referente à autorização da doação de lote de terreno adquirido 
ao município – lote 23 do loteamento C2 Carvalhal, requerida por Maria Filomena 
Nunes, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição das bolsas aos jovens integrados no programa “Bora Lá 
Bulir”: Deliberado, por unanimidade, atribuir bolsas aos jovens integrados no Projeto 
“Bora Lá Bulir Júnior” no valor de 100,00€ (cem euros) por jovem, e aos jovens 
integrados no Projeto “Bora Lá Bulir Estágios” no valor de 545,97€ (quinhentos e 
quarenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos) por jovem, de acordo com a 
Proposta dos Serviços, tendo o Senhor Vereador Rafael Rodrigues saído da sala, não 
participando na discussão nem na votação por se considerar impedido nos termos do 
n.º 6 do art.º 90º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio extraordinário à Associação Pescadores 
Desportivos de Grândola: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio 
extraordinário no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), à Associação de 
Pescadores Desportivos de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio extraordinário à Cercigrândola: Deliberado, por 
unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no montante de € 10.000,00 (dez mil 
euros), à Cercigrândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a licenças de 
recinto e ruído - ano 2013, requerido pelo Grupo de Dança Típica da Queimada: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas 
referentes a licenças de recinto e ruído para o ano de 2013, requerido pelo Grupo de 
Dança Típica da Queimada, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Proposta – Pedido de Isenção de pagamento das mensalidades requerido pelos 
Concessionários do Mercado Municipal: Deliberado, por unanimidade, aprovar o 

pedido de isenção de pagamento das mensalidades, requerido pelos Concessionários 
do Mercado Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Adjudicação ao concorrente vencedor no âmbito do concurso 
público para fornecimento de refeições e lanches nos refeitórios escolares do 
concelho de Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à 
GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A., no âmbito do 
concurso público para fornecimento de refeições e lanches nos refeitórios escolares do 
concelho de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Autorização para cedência do Direito de Aquisição da benfeitoria 
implantada no Lote 18, do loteamento L3 da Lagoa Formosa requerida por 
Fernando José Sobral Rodrigues: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
autorização para cedência do direito de aquisição da benfeitoria implantada no lote 18, 
do Loteamento L3 da Lagoa Formosa, requerida por Fernando José Sobral Rodrigues, 
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 Manuel Baeta Neves 
Gomes da Costa: Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável 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 Manuel Baeta Neves Gomes da Costa, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Correção material do Plano Pormenor UNOP 5 de Tróia: Deliberado, 

por unanimidade, aprovar a correção material do Plano Pormenor UNOP 5 de Tróia, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Início do Procedimento de Contratação para Planeamento e sua 
publicitação, aprovação nos termos de Referência Preliminares, Abertura do 
período de participação preventiva e dispensa da avaliação ambiental 
Estratégica – Plano Pormenor da UNOP 6 de Tróia: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar o início do procedimento de contratação para planeamento e sua publicitação, 
aprovação dos termos de referência preliminares, abertura do período de participação 
preventiva e dispensa da avaliação ambiental estratégica – Plano Pormenor da UNOP 
6 de Tróia, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Restabelecimento do Contrato de Fornecimento de Água e Perdão da 
Dívida referente à Habitação do 3º Dto, Lote 5 – Bairro da Esperança: Deliberado, 

por unanimidade, aprovar o restabelecimento do contrato de fornecimento de água e 
perdão da dívida referente à habitação do 3.º Dto., Lote 5 – Bairro da Esperança, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido da Libertação da Garantia Bancária do Lote 23, Loteamento 
C2 no Carvalhal requerido por Maria Filomena Nunes: Deliberado, por 
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unanimidade, aprovar o pedido da libertação da garantia bancária do lote 23, 
Loteamento C2 no Carvalhal, requerido por Maria Filomena Nunes, 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, 17 de julho de 2013. 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

- Graça Guerreiro Nunes - 


