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 EDITAL  
 

ANTÓNIO FERNANDO PENEDO, Presidente da Assembleia 
Municipal do Concelho de Alvito: 
 
 
Torna público, nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que em sessão ordinária realizada em 28 de 

Dezembro de 2009, a Assembleia Municipal deliberou o seguinte: 

 

1. Aprovar, por maioria, com três abstenções do MS (PPD/PSD-CDS/PP-PPM), as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010. 

2. Aprovar, por maioria, com duas abstenções do MS (PPD/PSD-CDS/PP-PPM), a 

alteração de cláusula do empréstimo nº 3842099.830.002 referente à construção do 

Mercado Municipal de Alvito. 

3. Aprovar, por unanimidade, os protocolos de delegação de competências nas Juntas 

de Freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia, com a alteração às cláusulas 2ª. 10ª 

e 11ª. 

4. Aprovar, por unanimidade, o Regulamento do Voluntariado Social de Alvito, 

5. Aprovar, por unanimidade, a eleição do Presidente da Junta de Alvito – Dr. António 

João Valério, para integrar o Conselho Municipal de Educação. 

6. Aprovar, por unanimidade, a designação de três membros para integrar a 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral – António 

Fernando Penedo Piteira da CDU; José Aires dos Santos Pôla do PS e Fernando 

Acácio Vieira de Oliveira do MS. 

7. Aprovar, por unanimidade, a comparticipação mensal do Município de Alvito, para 

a AMCAL em 2010, fixado em três mil e quinhentos euros. 

8. Aprovar, por unanimidade, a afectação aos Municípios Associados da despesa do 

pessoal da AMCAL em 2010. 

9. Aprovar, por maioria, com um voto contra do PS, um voto de protesto contra a 

discriminação em relação ao resto do Continente, referente ao indeferimento da 

candidatura do Centro Social Nª Srª da Graça em Baleizão. 

10. Aprovar, por unanimidade, a acta em minuta, com todas as deliberações. 

 

Para constar se publica o presente edital, de 1 página, e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares públicos de costume, durante cinco dias. 

  

Alvito, 29 de Dezembro de 2009 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

 

/António Fernando Penedo Piteira/ 


