
EDITAL  

 

N.º 14/2009 

 

----------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 18/09/2009, 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: Empréstimo de longo prazo, até ao montante de 5.695.000,00€ (cinco 

milhões, seiscentos e noventa e cinco mil euros): aprovado por maioria; ------------------------------ 

----------Ponto três: Proposta de Estatutos da AMA – Alentejo (Associação de Municípios para a 

Água e o Ambiente do Alentejo): aprovada por maioria a proposta de Estatutos da Associação 

cujo nome ficará em aberto, tendo em conta a rejeição dos nomes propostos, por parte do Registo 

Nacional de Pessoas Colectivas; ----------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto quatro: Proposta de Alteração ao Regulamento Municipal para a Concessão de 

Apoio a Estruturas Sociais Desfavorecidas ou Dependentes: aprovada por unanimidade; --------- 



----------Ponto cinco: Regulamento Municipal de Gestão das Habitações Sociais – Publicação 

Definitiva: aprovado por maioria; ----------------------------------------------------------------------------

----------Ponto seis: Regulamento de Realojamento da Azenha do Mar – Publicação Definitiva: 

aprovado por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: Regulamento do Programa Sinergias Sociais – Publicação Definitiva: 

aprovado por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: Pedido de autorização de doação de ½ do lote n.º 6 do Loteamento 

Municipal de S. Miguel – Carlos Miguel Viana Rocha: aprovado por unanimidade. ---------------- 

----------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 vigésimo primeiro dia do mês de Setembro 

do ano de dois mil e nove. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


