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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 14 de Junho de 
2012 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Contrato de Comodato entre a Câmara Municipal de Grândola e a 
Coletividade Socio Cultural Barrense: Deliberado, por unanimidade, aprovar o 

Contrato de Comodato entre a Câmara Municipal de Grândola e a Coletividade Socio 
Cultural Barrense, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio ao Grande Prémio de Romance e Novela da 
Associação Portuguesa de Escritores: Deliberado, por unanimidade, atribuir um 

subsídio no montante de 1.275,00€ (mil duzentos e setenta e cinco euros) ao Grande 
Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração das peças do concurso público para fornecimento de 
refeições escolares: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos 

Vereadores da CDU, aprovar a Alteração das peças do concurso público para 
fornecimento de refeições escolares, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Plano Estratégico para a área da cooperação do Município de 
Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Estratégico para a área da 
cooperação do Município de Grândola e remeter o mesmo a apreciação e eventual 
aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de isenção de pagamento de taxas de licenciamento de um 
edifício destinado a culto das Testemunhas de Jeová, requerido por Associação 
de Testemunhas de Jeová: Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção de 

pagamento de taxas de licenciamento de um edifício destinado a culto das 
Testemunhas de Jeová, requerido por Associação de Testemunhas de Jeová e 
remeter o mesmo a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação – RMUE: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação – RMUE e remeter o mesmo a apreciação e eventual aprovação da 
Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços;  
 
Proposta – Plano de Urbanização de Azinheira dos Barros – Abertura do período 
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de discussão pública: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Urbanização 
de Azinheira dos Barros – Abertura do período de discussão pública, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração do Plano de Urbanização de Grândola - e remissão à 
CCDRA para marcação da conferência de serviços: Deliberado, por maioria, com 

dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Alteração do Plano de 
Urbanização de Grândola e remissão à CCDRA para marcação de conferência de 
serviços, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Projeto de criação da Reserva Natural no âmbito da Lagoa de Melides 
após inquérito público para posterior envio à Assembleia Municipal: Deliberado, 

por maioria, com duas abstenções por parte dos Vereadores da CDU, aprovar o 
Projeto de criação da Reserva Natural no âmbito da Lagoa de Melides após inquérito 
público para posterior envio à 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, 18 de Junho de 2012. 
 
 

O Vereador do Pelouro da Administração, 
 
 

Aníbal Cordeiro 


