
EDITAL  

 

N.º 3/2009 

 

----------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 27/02/2009, 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: 2ª Modificação Orçamental: 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais e 1ª 

Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2009: foi aprovada por maioria; --- 

----------Ponto três: Pedido de interesse municipal do projecto de investimento ZMAR – Eco 

Camping Resort e pedido de isenção e redução de impostos: foi aprovado por unanimidade o 

pedido de interesse municipal e, bem assim foi deliberado por unanimidade não conceder 

qualquer redução ou isenção de impostos; ------------------------------------------------------------------

----------Ponto quatro: Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral: foram 



aprovados por maioria; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto cinco: Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de 

Odemira e as Juntas de Freguesia do Concelho: foi aprovada por unanimidade;--------------------- 

----------Ponto seis: 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: Por escrutínio secreto, foi deliberado por maioria, indicar os seguintes 

nomes: Ana Rita C. Dias, Isabel Maria S. Dutra, Sofia Ferreira e Fernando Parreira. --------------- 

----------Ponto sete: Estratégias de promoção de emprego e de apoio social no concelho de 

Odemira: Foi deliberado agendar uma sessão extraordinária sobre o tema. --------------------------- 

----------Ponto oito: Deontologia no exercício de funções na Administração Local: foram 

aflorados alguns temas que irão constar da respectiva acta. ---------------------------------------------- 

----------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 Março do ano de 

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

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


