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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 05 de Setembro de 
2013 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – ratificação do despacho da presidente da câmara exarado no dia 22 
de agosto de 2013, referente à alteração da tabela de taxas do município 
(licenciamento relativo à instalação e funcionamento de recintos itinerantes, 
improvisados e ocasionais): Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da 
Senhora Presidente da Câmara exarado no dia 22 de Agosto de 2013 referente à 
alteração da tabela de taxas do Município (licenciamento relativo à instalação e 
funcionamento de recintos itinerantes improvisados e ocasionais), e submeter a 
mesma a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal; 
 
Proposta – Ratificação do despacho da Presidente da Câmara exarado no dia 21 
de Agosto de 2013, referente ao pedido de parecer nos termos do nº1 do artº 54º 
da Lei 91/95 com a redação da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, (aumento de número 
de comproprietários) requerido por Planeia, Sociedade de Planeamento Urbano, 
S.A. : Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara exarado no dia 21 de Agosto de 2013, referente ao pedido de parecer nos 
termos do nº1 do artº 54º da Lei 91/95 com a redação da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, 
(aumento de número de comproprietários) requerido por Planeia, Sociedade de 
Planeamento Urbano, S.A.; 
 
Proposta – APROSOL – Orçamento de Gestão da Urbanização Soltróia – Núcleo 
C-1 – Contrato de Concessão – Ano 2013: Deliberado, por unanimidade, aprovar o 
Orçamento de Gestão da Urbanização Soltróia – Núcleo C1 – contrato de concessão – 
APROSOL - ano 2013, e submeter o mesmo a apreciação e eventual aprovação da 
Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio extraordinário à Associação Desportiva 
“Grândolafoot”: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário, no 

montante de 1.000,00 € (mil euros) à Associação Desportiva “Grândolafoot”, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio extraordinário à Creche e Jardim de Infância 
de Grândola – Jantar Convívio de Emigrantes: Deliberado, por unanimidade, 
atribuir um subsídio extraordinário no montante de 250 € (Duzentos e cinquenta euros) 
à Creche e Jardim de Infância de Grândola – Jantar Convívio de Emigrantes, 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 nº6 do art.º 90 da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
Proposta – Restabelecimento da ligação de água e perdão da dívida existente – 
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Norberta Vieira de Vasconcelos – Bairro da Esperança – Bloco 4 – 2º Esq.: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o restabelecimento da ligação de água e perdão 
da dívida existente – Norberta Vieira de Vasconcelos – Bairro da Esperança – Bloco 4 
– 2º Esqº, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de autorização para aumento da despesa com “Acordo de 
colaboração para fornecimento de refeições, estabelecido com o Agrupamento 
de Escolas nº 1 de Grândola para o ano 2012/2013: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar o pedido de autorização para aumento da despesa com “Acordo de 
Colaboração para fornecimento de refeições estabelecido com o Agrupamento de 
Escolas nº1 de Grândola para o ano letivo 2012/2013”, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Projeto de Regulamento Municipal sobre o exercício e fiscalização de 
atividades diversas – Apreciação Pública: Deliberado, por unanimidade, aprovar o 

Regulamento Municipal sobre o exercício e fiscalização de atividades diversas e 
submeter o mesmo a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de levantamento da cláusula do ónus de inalienabilidade para 
recurso ao crédito referente ao lote 23 do loteamento C2 – Carvalhal, requerido 
por Dina da Luz Nunes Felisbelo: Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de 

levantamento da cláusula do ónus de inalienabilidade para recurso ao crédito referente 
ao lote 23 do loteamento C2 – Carvalhal, requerido por Dina da Luz Nunes Felisbelo, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Emissão 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, (aumento de número de 
comproprietários), requerido por Antónia Maria Chainho, Courela do Monte 
Verde da freguesia de Grândola: 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 António Maria Chainho, Courela do Monte Verde da 
freguesia de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Receção definitiva de obras de urbanização e libertação de garantia 
bancária, requerido por José Dâmaso Calado Gonçalves – processo n.º 1-A/2004 
– Bairro da Liberdade: Deliberado, por unanimidade, aprovar a receção definitiva de 

obras de urbanização e libertação de garantia bancária, requerido por José Dâmaso 
Calado Gonçalves – processo nº1-A/2004 – Bairro da Liberdade, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Plano de Pormenor da UNOP 6 de Tróia – Minuta de contrato para 
planeamento e dos termos de referência, abertura de período de recolha de 
sugestões e dispensa da avaliação ambiental estratégica: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Plano de Pormenor da UNOP 6 de Troia – Minuta de contrato 
para planeamento e dos termos referência, abertura de período de recolha de 
sugestões e dispensa da avaliação ambiental estratégica, 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 Municipais de 
Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar o ajuste direto para celebração de 

contrato de prestação de serviços, tendo em vista a aquisição de Projeto da Biblioteca 
e Arquivo Municipais de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alienação de 4 Lotes sitos no Bairro Santiago, Lousal, Freguesia de 
Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão, concelho de Grândola: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a alienação de 4 lotes sitos no Bairro de 
Santiago, Lousal, freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sadão, concelho 
de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de Topónimos: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

atribuição de topónimos, 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 Setembro de 2013. 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

- Graça Guerreiro Nunes - 


