
 

C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  G R Â N D O L A   

 EDITAL N.º50 

 

 
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 05 de Abril de 2012 
foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia do Carvalhal – VII Feira 
de São Romão: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 
800,00€ (oitocentos euros), à Junta de Freguesia do Carvalhal – VII Feira de São 
Romão, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração de prazos de início de construção de atividade e de ónus 
de inalienabilidade – Lote 6 ZIL – 2º fase – António Chainho Baião: Deliberado, 

por unanimidade, aprovar a Alteração de prazos de início de construção de atividade e 
de ónus de inalienabilidade – Lote 6 ZIL – 2ª fase – António Chainho Baião e submeter 
a mesma a apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com 
a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de topónimo e modelo de placa a executar: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de topónimo e aprovação de modelo de placa 
toponímica a executar, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração do Plano Director Municipal de Grândola – início do 
procedimento de elaboração e sua publicação, termos de referência, abertura de 
recolha de sugestões e dispensa da avaliação ambiental: Deliberado, por maioria, 
com dois votos contra por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a Alteração do 
Plano Diretor Municipal de Grândola – início do procedimento de elaboração e sua 
publicação, termos de referência, abertura de recolha de sugestões e dispensa da 
avaliação ambiental de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Pedido de aditamento ao Alvará de Loteamento Nº 1/2011 – UNOP 5 – 
Tróia: Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de aditamento ao Alvará de 
Loteamento Nº 1/2011 – UNOP 5 – Tróia, 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, 10 de Abril de 2012. 
 

O Vereador do Pelouro da Administração, 
 
 

Aníbal Cordeiro 


