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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 art.º 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, não pública, de 26 de Julho 
de 2012 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Atribuição de subsidio de alimentação aos jovens integrados no 
programa Biblioteca na Praia no âmbito do Projeto Bora lá Bulir: Deliberado, por 
unanimidade, atribuir subsídio de alimentação aos jovens integrados no programa 
Biblioteca na Praia no âmbito do Projeto Bora lá Bulir, no valor total de 666,12€ 
(seiscentos e sessenta e seis euros e doze cêntimos), de acordo com a Proposta dos 
Serviços, tendo o Senhor Vereador Rafael Rodrigues saído da Sala, não participando 
na discussão, nem na votação, por incompatibilidade nos termos do nº 6 do art.º 90º 
da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro;  
 
Proposta - Adjudicação ao concorrente vencedor do concurso público para 
adjudicação do serviço de fornecimento de refeições e lanches nos refeitórios 
escolares do município de Grândola: Deliberado, por maioria, com duas abstenções 

por parte dos Vereadores da CDU, aprovar a adjudicação ao concorrente vencedor do 
concurso público para adjudicação do serviço de fornecimento de refeições e lanches 
nos refeitórios escolares do município de Grândola, de acordo com a Proposta dos 
Serviços;  
 
Proposta – Emissão de Parecer nos termos do nº 1 do art.º 54º da Lei 91/95, com 
a redação da Lei 64/2003, de 23 de Agosto, requerido por Margarit Le Caruyer de 
Lainsecp: Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável nos termos do nº 1 

do art. 54º da Lei 91/95, com a redação da Lei 64/2003, de 23 de Agosto, requerido 
por Margarit Le Caruyer De Lainsecq, 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, 30 de Julho de 2012. 
 

 

O Vereador do Pelouro da Administração, 

 

 

Aníbal Cordeiro 


