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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 
Graça da Conceição Candeias Guerreiro Nunes, Vereadora da Câmara Municipal 
de Grândola, no uso da competência que lhe foi conferida pelo despacho nº 21/2012, 
de 16 de Julho, 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 12 
de Julho de 2012 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Concurso por negociação com publicação prévia de anúncio para 
arrendamento do quiosque sito no Largo de S. Sebastião em Grândola – 
Relatório Final: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório Final do Concurso 

por negociação com publicação prévia de anúncio para arrendamento do quiosque sito 
no Largo de S. Sebastião em Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços;   
 
Proposta – Protocolo com o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal para realização de campanha arqueológica no Dólmen da Pedra Branca: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com o Museu de Arqueologia e 
Etnografia do Distrito de Setúbal para realização de campanha arqueológica no 
Dólmen da Pedra Branca, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Protocolo de colaboração em Edifícios de Habitação Social – 
Município de Grândola e Gascan: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo 

de colaboração em Edifícios de Habitação Social – Município de Grândola e Gascan, 
de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta - Atualização anual das rendas apoiadas dos inquilinos municipais que 
não apresentaram os comprovativos de rendimentos no período estipulado: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Atualização anual das rendas apoiadas dos 
inquilinos municipais que não apresentaram os comprovativos de rendimentos no 
período estipulado, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Normas de funcionamento do Banco Local de Voluntariado de 
Grândola: Deliberado, por unanimidade, aprovar as Normas de funcionamento do 
Banco Local de Voluntariado de Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Revogação do contrato para construção da variante José Amaro – 2ª 
Fase: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da 

CDU, aprovar a Revogação do contrato para construção da variante José Amaro – 2ª 
Fase, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Modificação objectiva do contrato para Requalificação do Espaço 
Envolvente à Igreja Matriz de Grândola e Recuperação do Mercado Municipal: 

Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, 
aprovar a Modificação objetiva do contrato para Requalificação do Espaço Envolvente 
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à Igreja Matriz de Grândola e Recuperação do Mercado Municipal, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Minuta do acordo de revogação do contrato de empreitada para 
construção da “Variante Circular José Amaro – 2ª fase”: Deliberado, por maioria, 
com duas abstenções por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Minuta do acordo 
de revogação do contrato de empreitada para construção da “Variante Circular José 
Amaro – 2ª Fase”, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Minuta do acordo de modificação do contrato de empreitada de 
“Arranjos Exteriores da Igreja Matriz e Requalificação do Mercado Municipal”: 
Deliberado, por maioria, com duas abstenções por parte dos Vereadores da CDU, 
aprovar a Minuta do acordo de modificação do contrato de empreitada de “Arranjos 
Exteriores da Igreja Matriz e Requalificação do Mercado Municipal”, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta - Remissão do Plano de Urbanização de Santa Margarida da Serra à 
Assembleia Municipal para apreciação e eventual aprovação: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a remissão do Plano de Urbanização de Santa Margarida da 
Serra à Assembleia Municipal para apreciação e eventual aprovação, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta - Remissão do Plano de Pormenor de Canal Caveira à Assembleia 
Municipal para apreciação e eventual aprovação: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar a remissão do Plano de Pormenor de Canal Caveira à Assembleia Municipal 
para apreciação e eventual aprovação, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta - Alteração do Plano Diretor Municipal de Grândola e remissão à 
CCDRA para marcação da Conferência de Serviço: Deliberado, por maioria, com 

dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Alteração do Plano 
Diretor Municipal de Grândola e remissão à CCDRA para marcação da Conferência de 
Serviços, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
                                                       
Proposta – Cláusulas contratuais dos pedidos de financiamento reembolsável 
no âmbito do QREN – Empréstimo quadro: Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as Cláusulas contratuais dos pedidos de financiamento reembolsável no âmbito do 
QREN – Empréstimo Quadro, 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 Julho de 2012. 
 

A Vereadora, 
 

 
- Graça Guerreiro Nunes - 


