CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

EDITAL N.º114
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 art.º 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 09 de Agosto de
2012 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:
Proposta – Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de autorização
do cancelamento de garantia bancária em que foi requerente João José Baião no
compromisso assumido por Manuel Vicente Palma Baião: Deliberado, por
unanimidade, ratificar o Ato do Presidente que deferiu o pedido de autorização do
cancelamento de garantia bancária em que foi requerente João José Baião no
compromisso assumido por Manuel Vicente Palma Baião, de acordo com a Proposta
dos Serviços;
Proposta – Protocolo de colaboração entre o Município de Grândola e a
Fundação Graça Gonçalves: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de
colaboração entre o Município de Grândola e a Fundação Graça Gonçalves, de acordo
com a Proposta dos Serviços;
Proposta – Suprimento de erros e omissões, bem como da prorrogação de prazo
de execução da empreitada de “Requalificação Urbanística da Entrada Poente de
Grândola e Reconstrução / Ampliação do Cineteatro Grandolense / SMFOG –
Música Velha – Alterações: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte
dos Vereadores da CDU, aprovar o Suprimento de erros e omissões, bem como da
prorrogação de prazo de execução da empreitada de “Requalificação Urbanística da
Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cineteatro
Grandolense/SMFOG – Música Velha – Alterações, de acordo com a Proposta dos
Serviços;
Proposta – Alteração do PP da ADT 4 – Fontainhas – Inicio do procedimento de
elaboração e sua publicação, aprovação dos termos de referência, abertura do
período de recolha de sugestões e dispensa da avaliação ambiental: Deliberado,
por unanimidade, aprovar a Alteração do PP da ADT 4 – Fontainhas – Inicio do
procedimento de elaboração e sua publicação, aprovação dos termos de referência,
abertura do período de recolha de sugestões e dispensa da avaliação ambiental, de
acordo com a Proposta dos Serviços;
Proposta – Aditamento à proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de
Grândola: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores
da CDU, aprovar o Aditamento à proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de
Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços;
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Proposta – Abertura do período de discussão pública da alteração do Plano de
Urbanização de Grândola: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte
dos Vereadores da CDU, aprovar a Abertura do período de discussão pública da
alteração do Plano de Urbanização de Grândola, 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, 13 de Agosto de 2012.

O Vereador do Pelouro da Administração,

Aníbal Cordeiro

