MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL
Publicidade de deliberações
José Joaquim Simão Pereira, Vice-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 5 de abril de 2021, a reunião ordinária
desta Câmara, foram tomadas as seguintes deliberações:
1.

Por unanimidade foram aprovadas as atas números 5 e 6, respetivamente
referentes às reuniões dos dias 5 e 19 de março de 2021.

2.

Foi tomado conhecimento da 7.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, PAM e
PPI para 2021.

3.

A Câmara, por unanimidade, deliberou não se pronunciar a respeito do pedido
de pronúncia sobre o exercício do direito legal de preferência na transação do
artigo urbano 2294, sito na Rua do Vale Verde – ao Jaboé, Lote 3, Amoreira,
por o Município de Óbidos não ter o direito legal de exercer a preferência.

4.

A Câmara, por unanimidade, aprovou o apoio financeiro a conceder no âmbito
do projeto Ler Óbidos, designadamente a iniciativa SOPRO, e bem assim foi
aprovada a respetiva minuta de protocolo a celebrar entre o Município de
Óbidos e o Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos.

5.

O elenco camarário, por maioria, aprovou a proposta de protocolo a celebrar
com a Liga para a Proteção da Natureza (LPN), que tem por objeto dotar a
entidade dos recursos financeiros necessários para fazer face a despesas com
o Projeto Centro de Interpretação da Lagoa de Óbidos (CILO).

6.

Por maioria, foi aprovada a proposta de recrutamento para ocupação de postos
de trabalho previstos e não ocupados.

7.

O executivo municipal, por maioria, aprovou a proposta final para contratação
de empréstimo bancário de longo prazo para financiamento parcial da Praça da
Criatividade e pavimentações no Concelho. Mais foi deliberado submeter a
autorização da Assembleia Municipal.

8.

A Câmara, por maioria, aprovou a proposta final para contratação de
empréstimo bancário de longo prazo para financiamento da Reabilitação da
Casa dos Seixos na Amoreira. Mais foi deliberado submeter a autorização da
Assembleia Municipal.

9.

O elenco camarário, por unanimidade, aprovou a proposta final para
contratação de empréstimo bancário de curto prazo até ao montante de
500.000€, devendo a decisão de contratação ser comunicada à Assembleia
Municipal no prazo de 48 horas, nos termos do número 2 do artigo 3.º da Lei
6/2020, de 10 de abril, na versão atual, e remetido a este órgão para ratificação
nos termos do n.º 1 do mesmo preceituado legal.

10. Foi por unanimidade ratificado o auto de suspensão dos trabalhos n.º 1 da
empreitada da Praça da Criatividade.
11. Foi por unanimidade ratificado o auto de suspensão dos trabalhos n.º 2 da
empreitada da Praça da Criatividade.
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12. Por maioria, a Câmara deliberou:
I. aprovar a abertura de procedimento através de Concurso Público para
Concessão do Direito de Exploração de um Equipamento com funções de
apoio de praia, restaurante e “ponto verde” com carregador elétrico para 2
viaturas;
II. aprovar as condições gerais da concessão e demais condições previstas no
caderno de encargos, programa de procedimento e constituição do júri do
procedimento;
III. submeter a autorização da Assembleia Municipal nos termos da alínea p) do
n.° 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Óbidos, 5 de abril de 2021
O Vice-Presidente da Câmara,

José Joaquim Simão Pereira
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