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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 08 de agosto de 2013 
foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Ratificação do Despacho da Senhora Presidente da Câmara exarado 
em 30 de Julho de 2013 referente à celebração de Protocolo de colaboração 
entre o Município de Grândola e a Empresa Kilimanjaro Unipessoal, Lda. para 
realização da 6ª edição do Festival do Ar: Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho da Senhora Presidente da Câmara exarado em 30 de julho de 2013 
referente à celebração de protocolo de colaboração entre o Município de Grândola e a 
Empresa Kilimanjaro Unipessoal, Lda., para realização da 6ª edição do Festival do Ar;  
 
Proposta - Ratificação do Despacho da Senhora Presidente da Câmara exarado 
em 02 de Agosto de 2013 referente à aprovação do pedido de isenção de taxas 
relativas ao evento “Festival do Ar”: Deliberado, por unanimidade ratificar o 
despacho da Senhora Presidente da Câmara exarado em 2 de agosto de 2013, 
referente à aprovação do pedido de isenção de taxas relativas ao evento Festival do 
Ar;  
 
Proposta - Atribuição de subsídio extraordinário ao Clube Recreativo “O 
Grandolense”: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no 

montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Clube Recreativo “O 
Grandolense”, de acordo com a Proposta dos Serviços. 
 
Proposta – Atribuição de Subsidio mensal ao Encarregado de Educação da 
Aluna Ana Nobre para funcionamento de circuito de transporte escolar da EB1 
de Lousal – ano letivo 2013/14: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio 

mensal ao Encarregado de Educação da aluna Ana Nobre para funcionamento de 
circuito de transporte escolar da EB1 do Lousal – ano letivo 2013/14, de acordo com 
a Proposta dos Serviços;  
 
Proposta – Adenda ao protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Grândola e a Associação Grandolafoot para funcionamento do circuito de 
transporte escolar da EB1 de Aldeia Nova de S. Lourenço / Azinheira dos Barros 
/ Lousal – ano letivo 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 da EB1 
de Aldeia Nova de S. Lourenço / Azinheira dos Barros / Lousal – ano letivo 2013/14, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 

Proposta – Adenda ao protocolo entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Associação Socio Cultural da Aldeia Nova de S. Lourenço para limpeza do 
espaço de refeição utilizado pelos alunos da EB1 / Jardim de Infância da Aldeia 
Nova de S. Lourenço: Deliberado, por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo 
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celebrado entre a Câmara Municipal de Grândola e a Associação Socio Cultural da 
Aldeia Nova de S. Lourenço para limpeza do espaço de refeição utilizado pelos alunos 
da EB1 / Jardim de Infância da Aldeia Nova de S. Lourenço, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Junta de Freguesia de Grândola para o funcionamento do circuito de transporte 
escolar da EB 1 de Ameiras de Cima – ano letivo 2013/14: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Grândola e a Junta de Freguesia de Grândola para o funcionamento do 
circuito de transporte escolar da EB1 de Ameiras de Cima - ano letivo 2013/14, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta - Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Junta de Freguesia do Carvalhal para o funcionamento do circuito de transporte 
escolar da EB1 de Carvalhal – ano letivo 2013/14: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Grândola 
e a Junta de Freguesia do Carvalhal para o funcionamento do circuito de transporte 
escolar da EB1 do Carvalhal - ano letivo 2013/14, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Associação de Intervenção Social de Grândola para fornecimento de refeições 
aos alunos da EB1 de Cadoços: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo 

de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Grândola e a Associação de 
Intervenção Social de Grândola para fornecimento de refeições aos alunos da EB1 de 
Cadoços, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
casa de Povo de Azinheira dos Barros para o fornecimento de refeições e 
lanches, bem como o acompanhamento dos alunos da EB1 do Lousal: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de colaboração a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Grândola e a casa de Povo de Azinheira dos Barros para o 
fornecimento de refeições e lanches, bem como o acompanhamento dos alunos da 
EB1 do Lousal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e o 
Agrupamento de Escolas n.º1 de Grândola para fornecimento de refeições aos 
alunos de 4º ano que frequentam a EBI D. Jorge de Lencastre: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Grândola e o Agrupamento de Escolas n.º1 de Grândola para fornecimento de 
refeições aos alunos de 4º ano que frequentam a EBI D. Jorge de Lencastre, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Projeto ATLANTERRA – Preservação, valorização e Promoção das 
Áreas Mineiras do Arco Atlântico Europeu – Adenda ao Protocolo: Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo referente ao Projeto ATLANTERRA 
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– Preservação, valorização e Promoção das Áreas Mineiras do Arco Atlântico 
Europeu, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Plano de Intervenção no Espaço Rural da Aberta Nova - PIERAN. 
Aprovação da Minuta de Contrato para Planeamento e dos Termos de 
Referência, Abertura do Período de Recolha de Sugestões e Consulta às 
Entidades com Responsabilidade Ambiental: Deliberado, por unanimidade, aprovar 

o Plano de Intervenção no Espaço Rural da Aberta Nova – PIERAN, aprovar a minuta 
de contrato para planeamento e dos termos de referência, abertura do período de 
recolha de sugestões e consulta às entidades com responsabilidade ambiental, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Retificação do Plano de Urbanização de Azinheira dos Barros: 

Deliberado, por unanimidade, retificar o Plano de Urbanização de Azinheira dos 
Barros, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração do Plano de Pormenor da Área de Desenvolvimento 
Turístico do Carvalhal – PP ADT 3 – Proposta de Abertura do Período de 
Discussão Pública: Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do Plano de 
Pormenor da Área de Desenvolvimento Turístico do Carvalhal – PP ADT 3 - proceder 
à abertura do período de discussão pública, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Parecer 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: 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 Pereira 
Pinela, de acordo com a Proposta dos Serviços;      

Proposta – Declaração de Interesse Público Municipal – Projeto de Adução de 
Água a Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Declaração de Interesse 
Público Municipal referente ao Projeto de Adução de Água a Grândola, e submeter a 
mesma a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, 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, 13 de agosto de 2013. 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

- Graça Guerreiro Nunes - 

 


