
EDITAL  

 

N.º 7/2011 

 

----------NATÁLIA MARIA ROCHA DE BRITO PACHECO CABECINHA, 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA : ------------------------------- 

----------FAZ SABER que, nos termos do n.º 1 do art.º 91º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

que veio introduzir alterações à Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sessão ordinária deste 

órgão, realizada no dia 29/04/2011, os assuntos constantes na Ordem do Dia, tiveram a seguinte 

deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA : -------------------------------- 

----------Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do art. 53º da Lei n.º 169/99 

de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei N.º 5-A/2002 de 11/01: a Assembleia 

Municipal tomou o devido conhecimento; ----------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: Prestação de Contas 2010: aprovada por maioria; ------------------------------- 

----------Ponto três: 4ª Modificação Orçamental – 2011: 2ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano de Actividades Municipal (PAM) e 3ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Investimento (PPI): aprovada por maioria; ----------------------

----------Ponto quatro: Declaração de Interesse Público Municipal – Projecto ETAR de 

Milfontes: aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------

----------Ponto cinco: Protocolo de Cooperação entre o Município de Odemira e a Associação 

de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes: aprovado por unanimidade; ------------------- 

----------Ponto seis: Projecto Educativo Municipal: aprovado por unanimidade; -------------------- 

----------Ponto sete: Designação de quatro pessoas de entre os cidadãos eleitores, para a 



composição da Comissão Alargada, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Odemira: foram eleitos por maioria, por escrutínio secreto, os senhores: Sofia 

Maria da Costa Ferreira, Ana Rita Cortes Dias, Isabel Maria da Silva Dutra e Fernando Alberto 

Maia da Cruz Parreira; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: Eleição dos dois Presidentes das Juntas de Freguesia (Efectivo e 

Substituto) para integrarem a composição do XIX Congresso da Associação Nacional 

Municípios Portugueses, nos termos do n.º 2 do artigo 6º dos Estatutos da ANMP e da alínea 

a) do artigo 2º do Regulamento do XIX Congresso: foram eleitos por maioria, por escrutínio 

secreto, os senhores: António Carlos Ramos Gonçalves Ventura, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Luís (efectivo) e José Manuel Reis Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia 

de São Teotónio (substituto). --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Para constar e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. -----------------------------------------------------------------

-----------PAÇOS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, ao quarto dia do mês de Maio do ano de dois 

mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


