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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 

Carlos Vicente Morais Beato, 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 redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, torna 
público que em reunião ordinária, pública, de 04 de Outubro de 2012 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Atribuição de subsídio à Associação “Os Malteses”: Deliberado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 400€ (quatrocentos euros) à 
Associação “Os Malteses”, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio à Comissão de Festas de Nossa Senhora do 
Rosário de Troia: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 
250€ (duzentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas de Nossa Senhora do 
Rosário de Tróia, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
  
Proposta – Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Melides: Deliberado, 

por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 2.272,34€ (dois mil duzentos e 
setenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos) à Junta de Freguesia de Melides, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Rede de informação Turística do Alentejo – Mesas interativas: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Rede de Informação Turística do Alentejo – 
Mesas Interativas, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Aquisição do lote 44 do loteamento C1 – Carvalhal por Herdeiros de 
Bernardino Felício: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Aquisição do Lote 44 do 

Loteamento C1 – Carvalhal por Herdeiros de Bernardino Felício, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Cancelamento do ónus de inalienabilidade, por negócio entre vivos, 
que incide sobre o lote 18 do loteamento L1, Lagoas requerido por Helena Maria 
Reis Silva: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Cancelamento do ónus de 
inalienabilidade, por negócio entre vivos, que incide sobre o lote 18 do loteamento L1, 
Lagoas requerido por Helena Maria Reis Silva, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Revogação da deliberação de 23 de Agosto de 2012, relativamente ao 
pedido de Hélder Pereira Parreira, referente ao cancelamento do ónus de 
inalienabilidade: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Revogação da deliberação 
de 23 de Agosto de 2012, relativamente ao pedido de Hélder Pereira Parreira, 
referente ao cancelamento do ónus de inalienabilidade, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
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Proposta – Pedido de cancelamento do ónus de inalienabilidade, requerido por 
Hélder Pereira Parreira: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Pedido de 

cancelamento do ónus de inalienabilidade requerido por Hélder Pereira Parreira, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de cancelamento do ónus de inalienabilidade, requerido por 
Maria do Céu Matias Parreira: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Pedido de 

cancelamento do ónus de inalienabilidade requerido por Maria do Céu Matias Parreira, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Emissão de licença de utilização do recinto do Polivalente 
Descoberto de Azinheira dos Barros: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

Emissão de licença de utilização do Recinto do Polivalente Descoberto de Azinheira 
dos Barros, 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, 09 de Outubro de 2012. 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

Carlos Beato 


