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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 março de 2013 
foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Ratificação do despacho da Presidente da Câmara, exarado no dia 22 
de Fevereiro de 2013, relativo ao pedido de pagamento de isenção de taxas de 
licenciamento de acampamento, requerido por Corpo Nacional de Escutas – 
Agrupamento 670 – Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do 

despacho da Presidente da Câmara, exarado no dia 22 de Fevereiro de 2013, relativo 
ao pedido de isenção do pagamento de taxas de licenciamento de acampamento, 
requerido por Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 670 – Grândola, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a quatro painéis 
para publicidade – ano 2013, requerido por MOP – MULTIMÉDIA OUTDOORS 
PORTUGAL PUBLICIDADE SA: Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de 
isenção de pagamento de taxas referentes a quatro painéis para publicidade – ano 
2013, requerido por MOP – Multimédia Outdoors Portugal Publicidade, SA, de acordo 
com a Proposta dos Serviços;  

 
Proposta – Atribuição de subsídio extraordinário à Junta de Freguesia de 
Grândola – abrigo passageiros (remodelação da entrada noroeste da Vila de 
Grândola): Deliberado, por unanimidade, a atribuição de subsídio extraordinário no 
montante de 389,50€ (trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos), à Junta 
de Freguesia de Grândola – abrigo de passageiros (remodelação da entrada noroeste 
da Vila de Grândola), de acordo com a Proposta dos Serviços;  

 
Proposta – Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Grândola 
e a Associação de Intervenção Social de Grândola, para o ano letivo 2012 – 2013: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Grândola e a Associação de Intervenção Social de Grândola, para o ano 
letivo 2012 – 2013 de acordo com a Proposta dos Serviços;  

 
Proposta – Estágios de alunos do Curso Profissional de Informática de Gestão 
da Escola Secundária António Inácio da Cruz: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar o Protocolo de colaboração a estabelecer entre a Câmara Municipal de 
Grândola e a Escola Secundária António Inácio da Cruz, para a realização de Estágios 
de alunos do Curso Profissional de Informática de Gestão, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
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Proposta – Protocolos de Cooperação, a celebrar entre o Município de Grândola 
e Federação Portuguesa de Pesca Desportiva a Associação Regional do Centro 
de Pesca Desportiva e a Federação Portuguesa de Orientação – FPO, para a 
eventual realização de 2 Campeonatos do Mundo: Deliberado, aprovar por 

unanimidade, a celebração de Protocolos de Cooperação entre o Município de 
Grândola a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, a Associação Regional do 
Centro de Pesca Desportiva e a Federação Portuguesa de Orientação – FPO, para a 
eventual realização de dois Campeonatos do Mundo, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 

 
Proposta – Reversão do Lote nº 10 – ZIL – 2ª Fase – Distribuidora Alcacerense, 
Comércio e Distribuição de Bebidas, Ld.ª: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

Reversão do Lote nº 10 da ZIL – 2ª Fase, em nome de Distribuidora Alcacerense, 
Comércio e Distribuição de Bebidas, Ld.ª, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Aprovação da Minuta do Contrato da Empreitada de Arranjos 
Exteriores, da Igreja Matriz e Requalificação do Mercado Municipal – Trabalhos a 
mais e a menos e erros e omissões – 2.º Adicional: Deliberado, por maioria, com 

duas abstenções por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Minuta do Contrato da 
Empreitada de Arranjos Exteriores, da Igreja Matriz e Requalificação do Mercado 
Municipal – Trabalhos a mais e a menos e erros e omissões – 2.º Adicional, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Termos de arrematação em hasta pública do direito à ocupação de 
locais de venda no Mercado Municipal: Deliberado, por unanimidade, aprovar os 

Termos de Arrematação em Hasta Pública do direito à ocupação de locais de venda 
no Mercado Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços e conceder isenção de 
pagamento dos preços, nos termos da deliberação da Câmara Municipal de 21 de 
Fevereiro de 2013. 
 
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, 12 de março de 2013. 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

- Graça Guerreiro Nunes - 
 


