MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL
Publicidade de deliberações
Eng. Humberto da Silva Marques, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, nos
termos do previsto no n.º 1 do artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz público que, tendo-se realizado por
videoconferência, no dia 19 de fevereiro de 2021, a reunião ordinária desta
Câmara, foram tomadas as seguintes deliberações:
1.

A Câmara aprovou:
a. por maioria, a ata n.º 2 da reunião de Câmara do dia 22 de janeiro de 2021;
b. por unanimidade, a ata n.º 3 da reunião de Câmara do dia 5 de fevereiro de
2021.

2.

Foi tomado conhecimento da 3.ª alteração ao Orçamento da Despesa, PAM e
PPI para 2021.

3.

A Câmara, por maioria, aprovou o cálculo definitivo da revisão de preços
relativa a todos os autos da empreitada de “Construção de Edifício
Multiserviços, Extensão de Saúde e Arranjos Exteriores, em A-dos-Negros”.

4.

A Câmara, por maioria, aprovou o cálculo da revisão de preços da obra de
“Requalificação do Complexo Industrial Vinícola de Ada-Gorda em Área de
Serviços, Comércio e Investigação Agrícola - Espaço Memória”.

5.

O elenco camarário, por unanimidade, deliberou não se pronunciar quanto ao
pedido de pronúncia sobre o uso do direito legal de preferência na transação
do prédio a que corresponde o artigo matricial urbano 3374, sito na Rua do
Mastro, n.º 50, Quinta do Bom Sucesso, freguesia de Vau, por o Município de
Óbidos não ter o direito legal de exercer essa preferência.

6.

Por unanimidade, foi aprovada a proposta do Presidente da Câmara de
retificação à autorização de recrutamento deliberada na reunião de 22/01/2021.

7.

Foi tomado conhecimento da decisão do Presidente da Câmara do aumento
temporário de fundos disponíveis mediante recurso a receitas próprias de IMI,
com efeitos em fevereiro de 2021.

8.

O executivo municipal, por unanimidade, aprovou a proposta do Presidente da
Câmara relativa aos apoios a conceder às IPSS’s e outras instituições do setor
social e solidário de acolhimento de crianças e idosos, em consequência da
pandemia da doença COVID-19 – 2021.

9.

Foi por unanimidade deliberado aprovar a despesa correspondente ao projeto
ITI inscrito na 1.ª alteração ao mapa de quotizações/comparticipações para
2021 a transferir para a CIM Oeste.

10. A Câmara, por maioria, aprovou a proposta de atribuição de apoios municipais,
na sequência das candidaturas apresentadas ao abrigo do “Regulamento de
atribuição de apoios municipais de âmbito social e comunitário”.
11. Por unanimidade foram aprovadas as minutas de protocolo a outorgar entre o
Município de Óbidos e as entidades cuja candidatura foi aprovada ao abrigo do
“Regulamento de atribuição de apoios municipais de âmbito social e
comunitário”.
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12. O elenco camarário, por unanimidade, deliberou não exercer o direito legal de
preferência na alienação dos prédios rústicos – artigo 5.º Secção M da
Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, artigo 42.º Secção I,
artigo 1.º Secção M1, M2 e M3 e artigo 7.º, Secção M2, e dos prédios urbanos
967 e 968, todos da freguesia de Gaeiras.
Óbidos, 19 de fevereiro de 2021
O Presidente da Câmara,

Eng. Humberto da Silva Marques
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