
EDITAL  

 

N.º 02/2010 

 

----------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 25/02/2010, 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. 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 e 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, para o 

ano de 2010: aprovada por maioria; ------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto três: Transferência de Capital para a AMGAP – Associação de Municípios para 

a Gestão da Água Pública no Alentejo (Proposta N.º 5/2010 P): aprovada por maioria; -----------

----------Ponto quatro: Aumento do Capital Social do Matadouro do Litoral Alentejano 

(Proposta N.º 8/2010 P: aprovado por unanimidade; ----------------------------------------------------- 

----------Ponto cinco: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Eng.º Manuel Rafael 



Amaro da Costa: aprovada por maioria, tendo a votação decorrido por escrutínio secreto; --------- 

----------Ponto seis: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao senhor Manuel Augusto 

Piegas Marcos: aprovada por maioria, tendo a votação decorrido por escrutínio secreto; ----------

----------Ponto sete: Eleição de um autarca de freguesia para integrar a composição do 

Conselho Cinegético Municipal de Odemira: foi eleito por maioria, o senhor José Manuel dos 

Reis Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, tendo a votação decorrido por 

escrutínio secreto; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a 

composição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Odemira: foi 

eleito por maioria, o senhor António Carlos Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Presidente da Junta 

de Freguesia de São Luís, tendo a votação decorrido por escrutínio secreto; -------------------------- 

----------Ponto nove: Nomeação do Conselho Municipal de Educação: aprovada por maioria; ---- 

----------Ponto dez: Mapa de Pessoal da AMAGRA para o ano 2010: aprovado por unanimidade; 

----------Ponto onze: Mapa de Pessoal da CIMAL para o ano 2010: aprovado por unanimidade; -

----------Ponto doze: Delegação de Competências na CIMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral: aprovada 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 terceiro dia do mês de Março do ano de 

dois mil e dez. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


