CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

EDITAL N.º154
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

Fernando Manuel Jones dos Santos Sardinha, Vereador da Câmara Municipal de
Grândola, no uso da competência que lhe foi conferida pelo despacho nº 11/2013, de
23 de Outubro, e nos termos do disposto no art.º 56, nº 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, torna público que em reunião ordinária, pública, realizada no dia 11 de
Setembro de 2014 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:
Apreciação e deliberação do pedido de emissão de parecer nos termos do nº 1
do artigo 54º da Lei 91/95 de 2 de setembro, com a redação da Lei 64/2003 de 23
de agosto, requerido por António Manuel Espada Marques Estriga, referente ao
prédio sito em Ameiras de Cima – Secção U – Artigo 6 – Grândola: Deliberado,
por unanimidade, emitir parecer favorável, nos termos do nº 1 do artigo 54º da Lei
91/95 de 2 de setembro, com a redação da Lei 64/2003 de 23 de agosto, requerido por
António Manuel Espada Marques Estriga, referente ao prédio sito em Ameiras de Cima
– Secção U – Artigo 6 - Grândola, de acordo com a proposta dos serviços;
Apreciação e deliberação da proposta de declaração da caducidade da
Comunicação Previa nº 18/13 de 20/05/2013 - processo de obras nº 70/12 –
Filomena Ribeiro, Ldª: Deliberado, por unanimidade, aprovar a declaração da
caducidade da comunicação prévia n.º18/13 de 20/05/2013 referente ao processo de
obras nº 70/12, em nome de Filomena Ribeiro, Ldª, de acordo com a proposta dos
serviços;
Apreciação e deliberação da proposta de alteração do loteamento Celso Gatinho
- Melides, referente ao lote 43, requerido por Manuel Aires da Bica: Deliberado,
por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento Celso Gatinho - Melides,
referente ao lote 43, requerido por Manuel Aires da Bica, de acordo com a Proposta
dos Serviços;
Apreciação e deliberação da proposta de desafetação de parcela de terreno com
a área de 135,00m2 do loteamento Pinto & Granjo, Ldª – Grândola, do domínio
público para o domínio privado do Município: Deliberado, por unanimidade,
aprovar a desafetação de parcela de terreno com a área de 135,00m2 do loteamento
Pinto & Granjo, Ldª – Grândola, do domínio público para o domínio privado do
Município, e submeter a mesma a apreciação e eventual aprovação da Assembleia
Municipal, de acordo com a proposta dos serviços;
Apreciação e deliberação da proposta de isenção e devolução de pagamento de
taxas referente ao processo 100/14, requerido por Centro Social do Carvalhal:
Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção e devolução de pagamento de taxas
referente ao processo 100/14, requerido por Centro Social do Carvalhal e submeter a
mesma a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a
proposta dos serviços;
Apreciação e deliberação da proposta de Protocolo de colaboração entre a
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Câmara Municipal de Grândola e a Associação de Intervenção Social de
Grândola para o ano letivo de 2014/2015: Deliberado, por unanimidade, aprovar o
protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a Associação de
Intervenção Social de Grândola para o ano letivo de 2014/2015, 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, 16 de Setembro de 2014.

O Vereador do Pelouro da Administração, Gestão de Recursos Humanos e
Finanças,

- Fernando Sardinha -

