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EDITAL  

 

N.º 11/2012 

 

----------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 alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sessão ordinária deste órgão, realizada no 

dia 22/06/2012, 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 nº 1 do art.º 53º da Lei n.º 5-

A/2002 de 11/01, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18/09: a Assembleia Municipal tomou o 

devido conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: 5ª Modificação Orçamental - 2012: 3ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 

4ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais (PAM) e 3ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI): aprovada por maioria.---------------------------------------------------------------- 

----------Ponto três: Aquisição de inertes pelo período de 1 ano ou até ao valor de € 41.681,00 

para aprovisionamento do parque de materiais, sito no Bemparece: apreciação e 

deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02: aprovada por 

maioria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto quatro: Aquisição de serviço de plataforma eletrónica para o Município de 

Odemira: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º8/2012, 

de 21/02: aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 
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----------Ponto cinco: Aquisição de emulsão para aprovisionamento da Central de Asfalto pelo 

período de 1 ano ou até ao valor de € 57.703,50: apreciação e deliberação nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02: aprovada por unanimidade.---------------- 

----------Ponto seis: Aquisição de serviço de manutenção de espaços verdes do Município de 

Odemira: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º8/2012, 

de 21/02: aprovada por maioria.------------------------------------------------------------------------------  

-----------Ponto sete: Aquisição de serviço de design de comunicação na modalidade de 

contrato de avença para o setor de Relações Públicas e Audiovisuais: apreciação e deliberação 

nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02: aprovada por maioria.---- 

----------Ponto oito: Proposta de Tabela de Taxas para a FACECO 2012: aprovada por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto nove: Projeto de Deliberação para a realização de referendo local relativamente 

à pronúncia da Assembleia Municipal de Odemira sobre a reorganização territorial 

autárquica a efetuar nos termos do artigo 11º, n.º 1 e n.º 3 da lei n.º 22/2012, de 30 de Maio: 

rejeitado por maioria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto dez: Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença – Renovação – 

Sociedade de Advogados “Veiga e Moura & Associados”: apreciação e deliberação nos termos 

da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21/02: aprovado por maioria. ------------------ 

----------Ponto onze: Eleição dos dois Presidentes das Juntas de Freguesia (efetivo e substituto) 

para integrarem a composição do XX Congresso da A.N.M.P., nos termos do n.º 2 do art.º 6 

dos Estatutos da A.N.M.P.: Por escrutínio secreto foram eleitos os senhores António Carlos 

Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís (efetivo) e Dinis 

Manuel Campos Nobre, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve (substituto).- 
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-----------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 quinto dia do mês de junho do 

ano de dois mil e doze. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


