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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 03 de Julho de 2008 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de pagamento em prestações das 
taxas de ocupação da via pública e publicidade, requerido por Aldinha – 
Restaurante Unipessoal, Ldª: Deliberado, por unanimidade aprovar o pedido de 
pagamento de prestações das taxas, requerido por Aldinha – Restaurante Unipessoal, 
Lda, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de atribuição de subsídio à 
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo,SA: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio à Agência Regional de 
Desenvolvimento do Alentejo S.A., de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de atribuição de subsídio 
Extraordinário à Junta de Freguesia de Melides: Deliberado, por unanimidade, 
atribuir um subsídio extraordinário no montante de 2.200,00 € (dois mil e duzentos 
euros), à Junta de Freguesia de Melides, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de atribuição de subsídio 
Extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Carvalhal: Deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no 
montante de 500,00 € (quinhentos euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Carvalhal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de transferência de verba para a 
Junta de Freguesia do Carvalhal: Deliberado por unanimidade, aprovar a 
transferência do montante de 1.500 € (mil e quinhentos euros) para a Junta de 
Freguesia do Carvalhal para apoio da III Feira Anual, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de apoio ao Clube de Campismo de 
Lisboa: Deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no montante 
de 500€ (quinhentos euros) ao Clube de Campismo de Lisboa, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta do Plano Anual de Feiras para o 
ano de 2008: Deliberado por unanimidade, aprovar o Plano Anual de Feiras 2008, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Apreciação e eventual aprovação da proposta de Protocolo de Geminação e 
Acordo de Colaboração entre os Municípios de Grândola e Jamba Mineira – 
Angola: Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo de Geminação bem como o 
Acordo de Colaboração a estabelecer entre os Municípios de Grândola  e Jamba 
Mineira – Angola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da prorrogação de prazo para conclusão da 
empreitada de Construção de Infraestruturas do Loteamento 2 do Carvalhal: 
Deliberado por unanimidade, aprovar a Prorrogação de Prazo Para Conclusão da 
Empreitada “ Construção de Infraestrutuas do Loteamento C2 do Carvalhal”, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta dos termos de referência do Plano 
de Pormenor da Muda, proposta de elaboração do Plano e sua publicitação: 
Deliberado por maioria, com três abstenções, por parte dos Senhores Vereadores da 
CDU, aprovar os Termos de Referência do Plano de Pormenor da Muda e mandar 
submeter a consulta pública, para recolha de sugestões para elaboração do Plano de 
Pormenor da Muda, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta dos termos de referência do Plano 
de Urbanização de Melides, proposta de elaboração do Plano e sua publicitação: 
Deliberado por maioria, com três abstenções, por parte dos Senhores Vereadores da 
CDU, aprovar os Termos de Referência do Plano de Urbanização de Melides e 
mandar submeter a consulta pública, para recolha de sugestões para elaboração do 
Plano de Urbanização de Melides, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de alteração do Loteamento 
Municipal da 2ª Fase da Zil: Deliberado por unanimidade, aprovar a Alteração do 
Loteamento Municipal da 2ª fase da ZIL e mandar submeter a mesma a consulta 
pública, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de parecer nos termos do artº54 da 
Lei 91/95 com a redacção da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, requerido por António 
Espada, Procº 197/08: Deliberado por unanimidade, emitir parecer favorável nos 
termos do artº 54 da Lei 91/95 com a redacção da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, 
requerido por António Espada, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de levantamento da cláusula de 
reversão e de inalienabilidade, requerido por Adélia Maria – Procº 9/95 – 
Carvalhal – Lote 15 do Loteamento C6: Deliberado por unanimidade, aprovar o 
pedido de levantamento da cláusula de reversão e de inalienabilidade, requerido por 
Adélia Maria, lote 15 do Loteamento C6 – Carvalhal, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
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Apreciação e eventual aprovação do Projecto de Loteamento e Obras de 
Urbanização da ARAE do Carvalhal, requerido por Herdade da Comporta 
Actividades Agro Silvícolas, Procº  2-A/08: Deliberado por unanimidade, aprovar o 
Loteamento e Obras de Urbanização da ARAE do Carvalhal, requerido por Herdade 
da Comporta Actividades Agro Silvícolas, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da 5ª Modificação Orçamental de 2008, 3ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimento e ao 
Plano de Actividades Municipais: Deliberado por maioria, com três abstenções, por 
parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a 5ª Modificação Orçamental de 
2008, 3ª Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimento e 
ao Plano de Actividades Municipais, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação das cláusulas do Contrato de Locação 
Financeira nº 177496, com o TOTTA – Crédito Especializado, Instituição 
Financeira de Crédito, S.A.: Deliberado por maioria, com três abstenções, por parte 
dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar as cláusulas do contrato de locação 
financeira nº 177496, com o TOTTA – Crédito Especializado, Instituição Financeira de 
Crédito, SA; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de Contratação de Empréstimo 
para Financiamento Complementar da Construção de 6 Fogos para Habitação 
Social em Azinheira dos Barros: Deliberado por maioria, com 3 votos contra por 
parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar o contrato de empréstimo para 
financiamento complementar da construção de 6 Fogos para Habitação Social em 
Azinheira dos Barros; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de rectificação da proposta de 
abertura de concurso público para fornecimento de refeições nos refeitórios 
escolares de Grândola, Ameiras e Carvalhal: Deliberado por unanimidade, rectificar 
a proposta de Abertura de Concurso Público para Fornecimento de Refeições nos 
Refeitórios Escolares de Grândola, Ameiras e Carvalhal, 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, 09 de Julho de 2008. 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Carlos Beato - 


