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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 14 de Agosto de 2008 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de atribuição de subsídio à Casa 
do Povo de Melides: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio à Casa do 
Povo de Melides, no montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do pedido de isenção de taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado, requerido por Fábrica da Igreja 
Paroquial de São Sebastião – Setúbal: Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
isenção de taxas devidas pela emissão de licença de recinto improvisado, requerido 
por Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião – Setúbal, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da comparticipação financeira do Município na 
assistência da zona balnear da Praia de Melides: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a comparticipação financeira do Município na assistência da zona balnear da 
Praia de Melides, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de atribuição de um subsídio 
extraordinário ao Grupo Desportivo de Vale Figueira para apoiar a 1ª Edição 
Parapente XC Grândola – Sines: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio 
extraordinário ao Grupo Desportivo de Vale Figueira, no montante de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros), para apoiar a 1ª Edição Parapente XC Grândola – 
Sines, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de adjudicação do 1º termo 
adicional da empreitada de “Infra-estruturas do Loteamento 2 do Carvalhal”: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de adjudicação do 1º termo adicional 
da empreitada de “Infra-estruturas do Loteamento 2 do Carvalhal”, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da minuta do contrato do 1º termo adicional da 
empreitada de “Infra-estruturas do Loteamento 2 do Carvalhal”: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a minuta do contrato do 1º termo adicional da empreitada de 
“Infra-estruturas do Loteamento 2 do Carvalhal”, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
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Apreciação e eventual aprovação do pedido de prorrogação do prazo para a 
conclusão da empreitada de “Infra-estruturas do Loteamento 2 do Carvalhal”: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação do prazo para a 
conclusão da empreitada de “Infra-estruturas do Loteamento 2 do Carvalhal”, de 
acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta para a operação de Loteamento da 
Herdade da Comporta, Procº 5-A/08, requerido por Herdade da Comporta, Fundo 
de Investimento Imobiliário Fechado: Deliberado, por maioria, com duas abstenções 
por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a proposta para a operação de 
Loteamento da Herdade da Comporta, Procº 5-A/08, requerido por Herdade da 
Comporta, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, de acordo com a Proposta dos 
Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de acordo de regularização de 
dívida a fornecedores: Deliberado, por maioria, com duas abstenções por parte dos 
Senhores Vereadores da CDU, aprovar a proposta de acordo de regularização de 
dívida a fornecedores, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de reversão do lote nº 9 do 
Loteamento Municipal da 1ª Fase da ZIL: Deliberado, por maioria, com duas 
abstenções por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a proposta de 
reversão do lote nº 9 do Loteamento Municipal da 1ª Fase da ZIL, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta sujeição a discussão pública e 
suspensão dos procedimentos na área abrangida pela proposta de revisão do 
PU de Grândola: Deliberado, por maioria, com dois votos contra por parte dos 
Senhores Vereadores da CDU, aprovar a proposta de sujeição a discussão pública e 
suspensão dos procedimentos na área abrangida pela proposta de revisão do PU de 
Grândola, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de minuta de contrato de 
prestação de serviços a favor de terceiro, referente ao PU de Melides: Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de contrato de prestação de serviços a 
favor de terceiro, referente ao PU de Melides, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de minuta de contrato de 
prestação de serviço a favor de terceiro, referente ao PP da Muda: Deliberado, por 
maioria, com duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar a 
proposta de minuta de contrato de prestação de serviço a favor de terceiro, referente 
ao PP da Muda, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
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Apreciação e eventual aprovação da proposta de consulta às entidades 
intervenientes na Avaliação de Impacte Ambiental, referente às alterações do nº 
2 do artº 18º e do nº 1 do artº 37º do Regulamento do PDM: Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a proposta de consulta às entidades intervenientes na Avaliação 
de Impacte Ambiental, referente às alterações do nº 2 do artº 18º e do nº 1 do artº 37º 
do Regulamento do PDM, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação da proposta de recepção provisória das infra-
estruturas do loteamento, referente ao Procº 14 – A/2004 e redução da garantia 
bancária, requerido por Grandimobiliária – Investimentos Imobiliários, Ldª: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de recepção provisória das infra-
estruturas do loteamento, referente ao Procº 14 – A/2004 e redução da garantia 
bancária, requerido por Grandimobiliária – Investimentos Imobiliários, Ldª, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Apreciação e eventual aprovação do parecer nos termos do nº 1 do artº 54º da 
Lei 91/95 com a redacção da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, requerido por 
Filomena de Jesus Mendes: Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, 
nos termos do nº 1 do artº 54º da Lei 91/95 com a redacção da Lei 64/2003 de 23 de 
Agosto, requerido por Filomena de Jesus Mendes, 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, 19 de Agosto de 2008. 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Carlos Beato - 


