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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 
Aníbal Manuel Guerreiro Cordeiro, Vereador da Câmara Municipal de Grândola, no 

uso da competência que lhe foi conferida pelo despacho nº 4/2011, de 10 de Janeiro, 
no âmbito das competências respeitantes ao art.º 91º - alínea v) do nº 1 do artº 68º, da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, torna público que em reunião ordinária, não pública, de 23 de Fevereiro 
de 2012 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, exarado no dia 15 de 
Fevereiro de 2012, relativo à alteração às normas de participação do Concurso 
de Música Pop Rock – Grândola 2012: Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
Despacho do Presidente da Câmara exarado no dia 15 de Fevereiro de 2012, relativo 
à alteração às normas de participação do Concurso de Música Pop Rock – Grândola 
2012; 
 
Apreciação e eventual aprovação da Proposta de atribuição de subsídio à 
Diocese de Beja para apoio à 8ª edição do Festival Terras Sem Sombra: 
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 6.250,00€ (seis mil, 
duzentos e cinquenta euros), à Diocese de Beja para apoio à 8ª edição do Festival 
Terras Sem Sombra, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da Proposta de redução da garantia bancária 
referente às obras de urbanização do loteamento 4 da UNOP 1 de Troia: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a redução da garantia bancária referente às 
obras de urbanização do loteamento 4 da UNOP 1 de Troia, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da Proposta de redução das garantias 
bancárias referentes às obras de infraestruturas da Herdade do Pinheirinho – 
Resort, Ld.ª e Herdade do Pinheirinho II Investimento Imobiliário, Ld.ª: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a redução das garantias bancárias referentes às 
obras de infraestruturas da Herdade do Pinheirinho – Resort, Ldª e Herdade do 
Pinheirinho II Investimento Imobiliário, Ldª, 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, 27 de Fevereiro de 2012. 

 
O Vereador do Pelouro da Administração, 

 
 
 

Aníbal Cordeiro 


