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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 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 10 de Setembro de 
2009 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de anulação de procedimento 
de concurso público para fornecimento de refeições nos refeitórios escolares 
de Grândola, Ameiras e Carvalhal: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
anulação de procedimento de Concurso Público para fornecimento de refeições 
nos Refeitórios Escolares de Grândola, Ameiras e Carvalhal, de acordo com a 
Proposta dos Serviços. 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de Adenda ao Protocolo de 
Colaboração celebrado entre o Município de Grândola e o Clube Recreativo 
“O Grandolense”: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo 
de colaboração celebrado entre o Municipio de Grândola e o Clube Recreativo “O 
Grandolense”, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação da proposta referente ao Orçamento de 
Gestão do Núcleo C1 Soltróia (APROSOL), referente ao ano 2009: Deliberado, 
por unanimidade, aprovar o Orçamento de Gestão do Núcleo C1 Soltróia 
(APROSOL), referente ao ano 2009 e submeter o mesmo a apreciação e eventual 
aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de cancelamento do ónus de 
inalienabilidade que incide sobre o lote 1 do Loteamento Municipal sito na 
Praia de Melides, solicitado por Ventura Pereira Jacinto: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar o cancelamento do ónus de inalienabilidade que incide 
sobre o lote 1 do Loteamento Municipal sito na Praia de Melides, solicitado por 
Ventura Pereira Jacinto, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de remissão à Assembleia 
Municipal da alteração dos artºs 4º e 11º do Regulamento do PDM: Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a alteração dos Art.ºs 4º e 11º do Regulamento do Plano 
Director Municipal – PDM, e remeter a mesma à Assembleia Municipal para 
apreciação e eventual aprovação, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de Revisão do PU do Carvalhal 
e Lagoas e remissão à CCDR-A para conferência de Serviços: Deliberado, por 
maioria, com três votos contra, por parte das Senhoras Vereadoras da CDU, 
aprovar a Revisão do PU do Carvalhal e Lagoas e remeter a mesma à CCDR-A 
para conferência de serviços, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de cedência de parcela de 
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terreno da antiga Escola do Moinho do Vau, requerida por Antónia de Oliveira 
Calado Pereira Chumbinho: Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de 
Parcela de Terreno da antiga Escola do Moinho do Vau, requerida por Antónia de 
Oliveira Calado Pereira Chumbinho, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de alteração ao Lote 6 do 
Loteamento Municipal do Cerrado do Arraial (antigo Largo da Feira), 
requerido por Nuber, Sociedade Imobiliária de Construções, Ldª;: Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a alteração ao Lote 6 do Loteamento Municipal do 
Cerrado do Arraial (Antigo Largo da Feira), requerido por Nuber, Sociedade 
Imobiliária de Construções, Ldª, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de cedência de direito de 
aquisição do lote 84 do loteamento C1 do Carvalhal, requerido por Artur 
Lopes Alves: Deliberado, por maioria, com três abstenções por parte das 
Senhoras Vereadoras da CDU, aprovar a cedência de Direito de Aquisição do Lote 
84 do Loteamento C1 do Carvalhal, requerido por Artur Lopes Alves, de acordo 
com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de cancelamento da cláusula de 
reversão ónus de inalienabilidade, requerido por Carlos Filipe Martins 
Gomes: Deliberado, por unanimidade, aprovar o cancelamento da Cláusula de 
Reversão do Ónus de Inalienabilidade, requerido por Carlos Filipe Martins Gomes, 
de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de recepção definitiva das infra-
estruturas e libertação da garantia bancária do loteamento 10-A/00, requerido 
por Santos & Gamito – Soc. de Construções: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a Recepção Definitiva das Infra-Estruturas e libertação da Garantia 
Bancária do Loteamento 10-A/00, requerido por Santos & Gamito – Soc. de 
Construções, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
AMA–Alentejo – Associação de Municípios para a Água e o Ambiente do 
Alentejo: 
a) Apreciação e eventual aprovação da proposta de integração do Município 

de Grândola a integrar a AMA-Alentejo – Associação de Municípios para a 
Água e o Ambiente do Alentejo, nos termos da alínea m) do nº 2 do artigo 
53º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de 
Janeiro; 

b) Ratificação dos Estatutos da AMA-Alentejo – Associação de Municípios 
para a Água e o Ambiente do Alentejo, nos termos do nº 1 e 4 da Lei nº 
45/2008 de 27 de Agosto: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Integração do Município de 
Grândola na AMA-Alentejo – Associação de Municípios para a Água e o Ambiente 
do Alentejo, nos termos da alínea m) do nº 2 do artigo 53º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro, bem como a ratificação 
dos Estatutos da AMA-Alentejo – Associação de Municípios para a Água e o 
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Ambiente do Alentejo, nos termos do nº 1 e 4 da Lei nº 45/2008 de 27 de Agosto, 
de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e eventual aprovação da Minuta de Contrato de Empreitada de 
Construção do Centro Escolar do Carvalhal: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a Minuta do Contrato de Empreitada da Construção do Centro Escolar do 
Carvalhal, de acordo com a Proposta dos Serviços. 

 
Apreciação e Eventual Aprovação de Taxas de Imposto Municipal sobre 
Imóveis, para o ano de 2010: Deliberado, por maioria, com três votos contra, por 
parte das Senhoras Vereadoras da CDU, aprovar as Taxas de Imposto Municipal 
sobre Imóveis, para o ano de 2010 e submeter as mesmas a apreciação e 
eventual aprovação da 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, 16 de Setembro de 2009. 

 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

- Carlos Beato - 


