
 

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 - 96 

 

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, não pública, de 24 de Abril de 2008 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de isenção do pagamento do IMT, 
Imposto Municipal de Transmissões Onerosas de Imóveis de Sónia Cristina 
Gonçalves Grosso: Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 
do IMT – Imposto Municipal de Transmissões Onerosas de Imóveis de Sónia Cristina 
Gonçalves Grosso, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de isenção de pagamento de taxas 
devidas pelo licenciamento de recintos improvisados, apresentado por 
Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado dos Cadoços: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a isenção de pagamento de taxas devidas pelo licenciamento de 
recintos improvisados, em nome da Associação de Apoio e Desenvolvimento 
Integrado dos Cadoços, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta referente ao saldo dos refeitórios 
escolares do ano lectivo 2006/2007: Deliberado, por unanimidade, aprovar os saldos 
dos refeitórios escolares do ano lectivo 2006/2007, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de atribuição de subsídio ao 
Instituto de História Contemporânea: Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no montante de 1.000,00 € (mil euros), ao Instituto de História 
Contemporânea, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de abertura de procedimento para 
elaboração de estudo com vista à eventual criação de Sociedade de Gestão 
Urbana, EM: Deliberado, por maioria, com três abstenções por parte dos Senhores 
Vereadores da CDU, aprovar a abertura de procedimento para elaboração de estudo 
com vista à eventual criação de Sociedade de Gestão Urbana, E.M., de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação de atribuição de infra-estruturas Eléctricas – 
Posto de Transformação à Empresa Infratróia – Infra-Estruturas de Tróia, EM: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de Infra-Estruturas Eléctricas – 
Posto de Transformação à Empresa Infratóia – Infraestruturas de Tróia, E.M., de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Apreciação e eventual aprovação da proposta de realização de operação 
urbanística de alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 67, a promover pela 
Autarquia: Deliberado, por maioria, com três abstenções por parte dos Senhores 
Vereadores da CDU, aprovar a realização da operação urbanística de alteração ao 
Loteamento Soltróia – Lote 67, a promover pela Autarquia, de acordo com a Proposta 
dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de alteração ao Loteamento 
Soltróia–Lote 47, requerido por Cristeva Sociedade Imobiliária, S.A.: Deliberado, 
por maioria, com três votos contra por parte dos Senhores Vereadores da CDU, 
aprovar a alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 47, requerido por Cristeva 
Sociedade Imobiliária S.A., de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de alteração ao loteamento Soltróia– 
Lote 139, requerido por Cristeva Sociedade Imobiliária S.A.: Deliberado, por 
maioria, com três votos contra por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a 
alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 139, requerido por Cristeva Sociedade 
Imobiliária, S.A., de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de abertura de consulta pública, 
referente ao pedido de alteração ao Loteamento Soltróia – Lotes 14, 16, 173 e 
174, requerida por Mediatriz Construções Unipessoal, Lda: Deliberado, por 
maioria, com três votos contra por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a 
abertura de consulta pública, referente ao pedido de alteração ao Loteamento 
Soltróia–Lotes 14, 16, 173 e 174, requerida por Mediatriz Construções Unipessoal, 
Ldª, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de abertura de consulta pública, 
referente ao pedido de alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 112, requerida 
por Mediatriz Construções Unipessoal, Lda: Deliberado, por maioria, com três votos 
contra por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a abertura de consulta 
pública, referente ao pedido de alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 112, requerida 
por Mediatriz Construções Unipessoal, Ldª, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de abertura de consulta pública, 
referente ao pedido de alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 15, requerida por 
Atlântico Rio – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, Lda: Deliberado, por 
maioria, com três votos contra por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a 
abertura de consulta pública, referente à alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 15, 
requerida por Atlântico Rio – Empreendimentos Imobiliários e turísticos, Ldª, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
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Apreciação e eventual aprovação de abertura de consulta pública, referente ao 
pedido de alteração ao Loteamento de Soltróia – Lotes 431 e 432, requerida por 
Atlântico Rio – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, Lda: Deliberado, por 
maioria, com três votos contra por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a 
abertura de consulta pública, referente à alteração ao Loteamento de Soltróia – Lotes 
431 e 432, requerida por Atlântico Rio – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, 
Ldª, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de abertura de consulta pública, 
referente ao pedido de alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 18, requerida por 
José Pedro Madeira: Deliberado, por maioria, com três votos contra por parte dos 
Senhores Vereadores da CDU, aprovar a abertura de consulta pública referente à 
alteração ao Loteamento Soltróia – Lote 18, requerida por José Pedro Madeira, 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, 29 de Abril de 2008. 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Carlos Beato - 


