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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 14 de julho 
de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Apreciação e deliberação do pedido de licenciamento dos projetos das 
especialidades das Obras de Urbanização da Área Rural do Plano de Pormenor 
da Aldeia da Muda: Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de licenciamento 
dos projetos das especialidades das Obras de Urbanização da Área Rural do Plano de 
Pormenor da Aldeia da Muda, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação do pedido de licenciamento dos projetos das 
especialidades das Obras de Urbanização da Operação de Loteamento da Área 
Urbana do Plano de Pormenor da Aldeia da Muda e respetivo Contrato de 
Urbanização: Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de licenciamento dos 
projetos das especialidades das Obras de Urbanização da Operação de Loteamento 
da Área Urbana do Plano de Pormenor da Aldeia da Muda e respetivo Contrato de 
Urbanização, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta de emissão de parecer nos termos do n.º 
1 do artigo 54º da Lei 91/95 de 02 de setembro, na sua atual redação, requerida 
por Courela do Álamo SA, referente ao prédio rústico denominado “Monte dos 
Patos”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Grândola sob o n.º 
4722/20080530 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 26 Secção QQ da 
União de Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra: Deliberado, por 
unanimidade, emitir parecer favorável nos termos do n.º 1 do artigo 54º da Lei 91/95 
de 02 de setembro, na sua atual redação, requerida por Courela do Álamo SA, 
referente ao prédio rústico denominado “Monte dos Patos”, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Grândola sob o n.º 4722/20080530 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 26 Secção QQ da União de Freguesias de Grândola e Santa 
Margarida da Serra, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta de emissão de parecer nos termos do n.º 
1 do artigo 54º da Lei 91/95 de 02 de setembro, na sua atual redação, requerida 
por Alberto Sallatty de Aires Mateus, referente ao prédio rústico denominado 
“Usufruto de Mascarenhas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Grândola sob o n.º 127/19890131 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
4 Secção K da Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão: 
Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável nos termos do n.º 1 do artigo 
54º da Lei 91/95 de 02 de setembro, na sua atual redação, requerida por Alberto 
Sallatty de Aires Mateus, referente ao prédio rústico denominado “Usufruto de 
Mascarenhas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Grândola sob o n.º 
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127/19890131 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 4 Secção K da Freguesia 
de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão, de acordo com a proposta dos 
serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta de Abertura de Concurso Público para 
Atribuição de uma Licença para Táxi Adaptado ao Transporte de Pessoas com 
Mobilidade Reduzida, para o Concelho de Grândola: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a abertura de Concurso Público para Atribuição de uma Licença para Táxi 
Adaptado ao Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida, para o Concelho de 
Grândola, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação do Relatório Final do procedimento de aquisição de 
combustíveis rodoviários em posto de abastecimento público, designadamente 
gasóleo, com cartão eletrónico de abastecimento e aquisição de combustíveis 
rodoviários a Granel, designadamente gasóleo (ao abrigo do acordo quadro de 
combustíveis rodoviários nº 1/2015 da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral – CIMAL): Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Relatório Final do procedimento de aquisição de combustíveis rodoviários em posto 
de abastecimento público, designadamente gasóleo, com cartão eletrónico de 
abastecimento e aquisição de combustíveis rodoviários a Granel, designadamente 
gasóleo (ao abrigo do acordo quadro de combustíveis rodoviários nº 1/2015 da Central 
de Compras da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – CIMAL), de acordo 
com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação do Relatório Final do Concurso Público Internacional 
para Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza das Instalações Municipais, 
Jardins de Infância, EB1’s e Centros Escolares: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Relatório Final do Concurso Público Internacional para Aquisição de 
Serviços de Higiene e Limpeza das Instalações Municipais, Jardins de Infância, EB1’s 
e Centros Escolares, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação dos critérios para o cálculo das comparticipações 
familiares nas Atividades de Animação e de Apoio às Famílias no ano letivo 
2016/2017: Deliberado, por unanimidade, aprovar os critérios para o cálculo das 
comparticipações familiares nas Atividades de Animação e de Apoio às Famílias no 
ano letivo 2016/2017, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta de alteração dos valores das rendas em 
regime de Arrendamento Apoiado – Inquilina Clotilde Maria Ramos Escumalha 
Ferreira: Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração dos valores das rendas em 
regime de Arrendamento Apoiado – Inquilina Clotilde Maria Ramos Escumalha 
Ferreira, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta dos novos valores das rendas apoiadas a 
pagar pelos inquilinos cujos rendimentos sofreram alterações: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar os novos valores das rendas apoiadas a pagar pelos inquilinos 
cujos rendimentos sofreram alterações, de acordo com a proposta dos serviços; 
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Apreciação e deliberação da proposta de revogação da deliberação de Câmara 
de 09/04/2015, referente ao projeto de Regulamento do Programa Viver Solidário: 
Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação de Câmara de 09/04/2015, 
referente ao projeto de Regulamento do Programa Viver Solidário, de acordo com a 
proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta de abertura de procedimento para 
elaboração do Regulamento do Programa Viver Solidário: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a abertura de procedimento para elaboração do Regulamento 
do Programa Viver Solidário, de acordo com a proposta dos serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Grândola e a Freguesia de Azinheira dos 
Barros e São Mamede do Sadão para o depósito, comunicação e divulgação dos 
Fundos Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão e 
Escola Primária de Azinheira dos Barros: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município de Grândola e a Freguesia 
de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão para o depósito, comunicação e 
divulgação dos Fundos Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do 
Sadão e Escola Primária de Azinheira dos Barros, de acordo com a proposta dos 
serviços; 
 
Apreciação e deliberação da proposta de celebração de Contrato de Comodato 
entre o Município de Grândola e a Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e 
São Mamede do Sadão: Deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração de 
Contrato de Comodato entre o Município de Grândola e a Junta de Freguesia de 
Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão, 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, 19 de julho de 2016. 
 

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

 

 
 

- Fernando Sardinha - 


