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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 

Graça da Conceição Candeias Guerreiro Nunes, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, no uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do 
artº 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 11 de 
setembro de 2012 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
 
Proposta – Alteração do regulamento para adjudicação da concessão de 
exploração de bar esplanada da piscina municipal de Grândola; Deliberado, por 

maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a alteração 
do regulamento para adjudicação da concessão de exploração de bar esplanada da 
piscina municipal de Grândola e submeter a mesma a apreciação pública, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio à Associação dos Antigos Alunos, 
Professores e Funcionários da Escola António Inácio da Cruz: Deliberado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 212,00€ (duzentos e doze euros) à 
Associação dos Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola António Inácio 
da Cruz, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Critérios para o cálculo das comparticipações familiares no 
programa de apoio às famílias para o ano letivo 2012/2013: Deliberado por 

unanimidade, aprovar os Critérios para o cálculo das comparticipações familiares no 
programa de apoio às famílias para o ano letivo 2012/2013, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Proposta – Ação Social Escolar para o ano letivo 2012/2013: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar a Ação Social Escolar para o ano letivo 2012/2013, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Transportes escolares – pagamento de títulos de transporte ao aluno 
Ruben José Pereira Chainho – ESAIC: Deliberado, por unanimidade, aprovar – 

Transportes escolares - pagamento de títulos de transporte ao aluno Ruben José 
Pereira Chainho, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Junta de Freguesia de Carvalhal para funcionamento do circuito de transporte 
escolar da EB1 de Carvalhal no ano letivo 2012/ 2013: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar o Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Grândola e a Junta de Freguesia de Carvalhal para funcionamento do circuito de 
transporte escolar da EB1 de Carvalhal no ano letivo 2012/2013de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
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Proposta – Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Junta de Freguesia de Grândola para funcionamento do circuito de transporte 
escolar da EB1 de Ameiras de Cima no ano letivo 2012/ 2013: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Grândola e a Junta de Freguesia de Grândola para funcionamento do circuito de 
transporte escolar da EB1 de Ameiras de Cima no ano letivo 2012/2013, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Associação de Intervenção Social de Grândola: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar a Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Associação de Intervenção Social de Grândola, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Casa do Povo de Azinheira de Barros: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Grândola e a Casa do Povo de 
Azinheira de Barros, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Grândola e o Agrupamento Vertical de Escolas de Grândola: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Grândola e o Agrupamento Vertical de Escolas de Grândola, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Rede de transportes escolares 2012 / 2013 – circuito da EB1 de 
Aldeia Nova de S. Lourenço / Azinheira dos Barros / Lousal: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar a Rede de transportes escolares 2012/2013 – circuito da EB1 de 
Aldeia Nova de S. Lourenço / Azinheira dos Barros / Lousal, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de isenção do pagamento do IMT, requerido por Tiago Alberto 
Dias Gonçalves e Maria Filipa Neves Silva Graça: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar o Pedido de isenção do pagamento do IMT, requerido por Tiago Alberto Dias 
Gonçalves e Maria Filipa Neves Silva Graça, e mandar submeter o mesmo a 
apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Proposta – Remissão à Assembleia Municipal da desafetação de parcelas de 
terrenos inseridos nos loteamentos municipais do Carvalhal e Lagoas, do 
domínio público municipal e integração das mesmas no domínio privado do 
Município; Deliberado, por unanimidade, aprovar a Remissão à Assembleia Municipal 
da desafetação de parcelas de terrenos inseridos nos loteamentos municipais do 
Carvalhal e Lagoas, do domínio público municipal e integração das mesmas no 
domínio privado do Município, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Proposta – Taxas de Imposto municipal sobre Imóveis para vigorarem em 2013, 
no Município de Grândola: Deliberado, por maioria, com dois votos contra, por parte 
do Vereadores da CDU, aprovar as Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis para 
vigorar em 2013, no Município de Grândola e mandar submeter as mesmas a 
apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Proposta – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos 
Disponíveis: Deliberado, por maioria, com duas abstenções, por parte dos 

Vereadores da CDU, aprovar - Lei dos compromissos e pagamentos em atraso – 
fundos disponíveis, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de medalhas honoríficas – ano de 2012: Deliberado, por 

maioria, com duas abstenções, por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a 
atribuição de medalhas honoríficas – ano de 2012, e mandar submeter a mesma a 
apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta 
dos serviços. 
 
Paços do Concelho de Grândola, 14 de Setembro de 2012. 
 

 

A Vice-Presidente da Câmara, 
 

 

 

Graça Guerreiro Nunes 


