
EDITAL  

N.º 10/2009 

----------MANUEL ANTÓNIO DINIS COELHO, PRESIDENTE DA ASSEMBLE IA 

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 30/06/2009, os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, tiveram a 

seguinte deliberação: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do art.º 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: 6ª Modificação Orçamental relativa ao ano de 2009: 1ª alteração ao 

orçamento da receita, 3ª revisão ao orçamento da despesa, 5ª alteração ao Plano de Actividades 

Municipais e 3ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos: aprovada por maioria; ------------- 

----------Ponto três: Contrato de parceria publica entre o Estado Português e o conjunto dos 

Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro 

Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, 

Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Sines, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira e Vila 

Viçosa: aprovado por unanimidade; ------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto quatro: Arranjo Urbanístico da Eira da Lagoa – Colos – Resposta ao Ponto 7 do 

ofício do Tribunal de Contas: aprovado por maioria; ----------------------------------------------------- 



----------Ponto cinco: Novo Mapa Judiciário – execução na Comarca Alentejo Litoral: foi 

aprovada, por unanimidade e aclamação, uma Moção sobre o tema. ----------------------------------- 

----------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 segundo dia do mês de Julho do ano de 

dois mil e nove. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


