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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, pública, de 12 de Janeiro de 
2012 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Apreciação e eventual aprovação da Proposta de Lista de classificação definitiva 
do concurso para atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do ensino 
superior – ano-letivo 2011 – 2012: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Lista de 

classificação definitiva do concurso para atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes 
do ensino superior – Ano Letivo 2011- 2012, de acordo com a Proposta dos Serviços;  
 
Apreciação e eventual aprovação da Proposta para prorrogação do prazo fixado 
para celebração de escritura de doação, referente ao lote 32 do Loteamento L3 – 
Lagoa Travessa: Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo fixado 
para celebração de escritura de doação, referente ao lote 32 do Loteamento L3 – 
Lagoa Travessa, de acordo com a Proposta dos Serviços;  
 
Apreciação e eventual aprovação das cláusulas contratuais do Empréstimo de 
Curto Prazo até 750 000,00€: Deliberado, por maioria, com duas abstenções por 

parte dos Vereadores da CDU, aprovar as cláusulas contratuais do Empréstimo de 
Curto Prazo até 750 000,00€, 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 Janeiro de 2012. 

 

 

O Vereador do Pelouro da Administração, 

 

 

Aníbal Cordeiro 


