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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 art.º 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 dezembro de 2012 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Plano Anual de Feiras/Mercados – 2013: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar o Plano Anual de Feiras/Mercados - 2013, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Proposta – Alteração do Regulamento para adjudicação da concessão de 
exploração do Bar Esplanada da Piscina Municipal: Deliberado, por maioria, com 
dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Alteração do 
Regulamento para Adjudicação da Concessão de Exploração do Bar Esplanada da 
Piscina Municipal e submeter a mesma a apreciação e eventual aprovação da 
Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Cancelamento de ónus de inalienabilidade do lote 42 do loteamento 
C4, Carvalhal, requerido por Germinal Pereira e Luisa da Conceição Martins:  

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Cancelamento de ónus de inalienabilidade do 
lote 42 do loteamento C4, Carvalhal, requerido por Germinal Pereira e Luísa da 
Conceição Martins, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Atribuição de habitação de tipologia T4, sita no Bairro da Esperança 
– Rua 1º de Maio – Bloco 8 – R/C frente, em regime de Contrato de Comodato à 
Guarda Nacional Republicana: Deliberado, por maioria, com duas abstenções por 

parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Atribuição de habitação de tipologia T4, sita 
no Bairro da Esperança – Rua 1º de Maio – Bloco 8 – R/C frente, em regime de 
Contrato de Comodato à Guarda Nacional Republicana, de acordo com a Proposta 

dos Serviços; 
 

Proposta – Adenda ao Acordo de Cooperação celebrado, em 27 de Maio de 1997, 
entre o Município de Grândola e a SAPEC Parques Industriais, S.A.: Deliberado, 

por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a 
Adenda ao Acordo de Cooperação celebrado em 27 de Maio de 1997, entre o 
Município de Grândola e a SAPEC Parques Industriais S.A. e submeter a mesma a 
apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 

 
Proposta – Designação de representante do Município de Grândola na 
Assembleia Geral da Infratróia: Deliberado, por maioria, com duas abstenções por 

parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Designação de representante do Município 
de Grândola na Assembleia Geral da Infratróia, de acordo com a Proposta dos 
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Serviços; 
 

Proposta – Protocolo de participação do Município de Grândola em ação de 
promoção turística: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de 

participação do Município de Grândola em ação de promoção turística, de acordo com 
a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Acordo de Cooperação entre os Municípios Timorenses e os 
Municípios Portugueses: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acordo de 

Cooperação entre os Municípios Timorenses e os Municípios Portugueses e remeter o 
mesmo a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Ratificação da decisão de assinatura do Contrato do Programa de 
Apoio à Economia Local e aprovação das Cláusulas Contratuais: Deliberado, por 

maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, ratificar a decisão 
de assinatura do Contrato do Programa de Apoio à Economia Local e aprovar as 
Cláusulas Contratuais, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Adesão do Município de Grândola à “Rede Intermunicipal de 
Cooperação para o Desenvolvimento”: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

Adesão do Município de Grândola à “Rede Intermunicipal de Cooperação para o 
Desenvolvimento”, e submeter a mesma a apreciação e eventual aprovação da 
Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Plano de Urbanização de Azinheira dos Barros – ponderação da 
discussão pública e proposta de remissão à Assembleia Municipal: Deliberado, 
por unanimidade, aprovar o Plano de Urbanização de Azinheira dos Barros – 
ponderação da discussão pública e proposta de remissão à Assembleia Municipal, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Plano de Pormenor da Plataforma Logística e Empresarial de 
Grândola – Inicio do procedimento de elaboração e sua publicitação, aprovação 
dos termos de referência e abertura de período de recolha de sugestões: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Pormenor da Plataforma Logística e 
Empresarial de Grândola – Inicio do procedimento de elaboração e sua publicitação, 
aprovação dos termos de referência e abertura de período de recolha de sugestões, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Abertura de duas contas bancárias junto da Caixa de Crédito 
Agrícola da Costa Azul: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Abertura de duas 
contas bancárias junto da Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Participação no IRS a favor do Município de Grândola para 2013: 
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Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, 
aprovar a Participação no IRS a favor do Município de Grândola para 2013 e submeter 
a mesma a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com 
a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Contratação de empréstimo de curto prazo para 2013: Deliberado, por 

maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a 
Contratação de empréstimo de curto prazo para 2013 e submeter a mesma a 
apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 

 
Proposta – Proposta de lançamento da Derrama para o ano de 2013: Deliberado, 

por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar o 
Lançamento da Derrama para o ano de 2013 e submeter o mesmo a apreciação e 
eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013: Deliberado, por 
maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar as Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 2013 e submeter as mesmas a apreciação e 
eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 

 
Proposta – Levantamento de todos os ónus e limitações incidentes sobre o lote 
35 do L1 – Lagoa Travessa – Carvalhal: Deliberado, por unanimidade, aprovar o 

Levantamento de todos os ónus e limitações incidentes sobre o lote 35 do L1 – Lagoa 
Travessa – Carvalhal, de acordo com a Proposta dos Serviços;   

 
Proposta – Declaração de interesse público municipal requerido por  
“Burgausado” Areias e Gravilhas de Santa Margarida do Sado Lda – Proc.º 
2/2003: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Declaração de interesse público 

municipal requerido por “Burgausado”  Areias e Gravilhas de Santa Margarida da Sado 
Lda – Proc.º 2/2003 e submeter a mesma a apreciação e eventual aprovação da 
Assembleia Municipal, 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, 17 de dezembro de 2012. 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

- Carlos Beato - 


