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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, não pública, de 27 de dezembro de 2012 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, exarado no dia 14 de 
Dezembro de 2012, referente ao Protocolo de Colaboração entre o Município de 
Grândola e a ESTIG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico de Beja: Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara, exarado no dia 14 de Dezembro de 2012, referente ao Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Grândola e a ESTIG – Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja; 
 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, exarado no dia 19 de 
Dezembro de 2012, referente ao de horário de funcionamento do comércio local 
nos dias 23 e 30 de Dezembro: Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Presidente da Câmara, exarado no dia 19 de Dezembro de 2012, referente ao horário 
de funcionamento do comércio local nos dias 23 e 30 de Dezembro; 
 
Proposta - Renovação do Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município 
e a “Cercigrândola” relativo a atividades ocupacionais dos utentes do C.A.O., 
com alteração da cláusula de compensação monetária, por motivo de adequação 
à legislação aplicável: Deliberado, por unanimidade, aprovar a renovação do 

Protocolo de Cooperação celebrado entre o município e a “Cercigrândola” relativo a 
atividades ocupacionais dos utentes do C.A.O., com alteração da cláusula de 
compensação monetária, por motivo de adequação à legislação aplicável, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Renovação de Bolsas de Estudo do ano Letivo 2012/2013: Deliberado, 

por unanimidade, aprovar a Renovação de Bolsas de Estudo do ano Letivo 2012/2013, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Valores das rendas a pagar pelos novos inquilinos municipais que 
transitaram do Programa de Apoio ao Arrendamento: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar os valores das rendas a pagar pelos novos inquilinos municipais 
que transitaram do Programa de Apoio ao Arrendamento, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Proposta – Arranjos Exteriores da Igreja Matriz e Requalificação do Mercado 
Municipal – Suprimento de Erros e Omissões – Aprovação da Minuta de 
Contrato: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da 
CDU, aprovar a Minuta de Contrato relativo à empreitada de Arranjos Exteriores da 
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Igreja Matriz e Requalificação do Mercado Municipal – Suprimento de Erros e 
Omissões, de acordo com a Proposta dos Serviços;  
 
Proposta – Levantamento do auto de suspensão parcial dos trabalhos, referente 
à empreitada “Arranjos Exteriores da Igreja Matriz e Requalificação do Mercado 
Municipal”: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores 

da CDU, aprovar o levantamento do auto de suspensão parcial dos trabalhos, 
referente à empreitada “Arranjos Exteriores da Igreja Matriz e Requalificação do 
Mercado Municipal”, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Escritura de retificação referente ao lote n.º 12 – ZIL – 2ª Fase, de 
Carlos Maria Romão Lda: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Escritura de 

retificação referente ao lote nº 12 – ZIL -2ª Fase, de Carlos Maria Romão Lda. e 
submeter a mesma a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de 
acordo com a Proposta dos Serviços;  
 
Proposta - Pedido de cancelamento do ónus de inalienabilidade, referente ao 
Lote 27 do Loteamento C4 – Carvalhal, requerido por José Pereira Augusto: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de cancelamento do ónus de 
inalienabilidade, referente ao Lote 27 do Loteamento C4 - Carvalhal, requerido por 
José Pereira Augusto, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Aprovação das Cláusulas contratuais dos pedidos de financiamento 
reembolsável no âmbito do QREN: Deliberado, por unanimidade, aprovar as 
Cláusulas contratuais dos pedidos de financiamento reembolsável no âmbito do 
QREN, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Doação Modal do prédio sito em Cerrado das Murteiras, Bairro de S. 
João, à “Habigrandola – Cooperativa de Habitação e Construção Económica, 
C.R.L.”: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Doação Modal do Prédio sito em 
Cerrado das Murteiras, Bairro de S. João, à “Habigrandola – Cooperativa de Habitação 
e Construção Económica, C.R.L.”, 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, 02 de janeiro de 2013. 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

- Carlos Beato - 


