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 21 de agosto de 2020, a reunião ordinária desta Câmara,
foram tomadas as seguintes deliberações:
1. Foi por unanimidade aprovada a ata n.º 16, referente à reunião da Câmara
Municipal de Óbidos do dia 7 de agosto de 2020.
2. A Câmara tomou conhecimento da 26.ª Alteração ao Orçamento da Despesa,
PAM e PPI para 2020.
3. O executivo municipal tomou conhecimento do relatório do Tribunal de Contas
relativo à homologação da Conta de Gerência de 2016, e, bem assim, da
informação da sub-divisão financeira com os devidos esclarecimentos, devendo
ser remetida para conhecimento da Assembleia Municipal.
4. Foi decidido autorizar o encerramento de conta bancária de depósitos à ordem
no BBVA.
5. Por unanimidade a Câmara aprovou a proposta de recrutamento de técnicos
para assegurar as atividades de enriquecimento curricular.
6. Foi por unanimidade aprovada a proposta de Recrutamento de um Técnico
Superior com licenciatura na área de Arquitetura.
7. A Câmara, por maioria, deliberou não aceitar a suspensão parcial de prazo da
empreitada de “Requalificação do Complexo Industrial Vinícola de A-da-Gorda Espaço Memória”. Mais foi deliberado nos termos do previsto no art.º 121.º e
122.º do Código do Procedimento Administrativo, conceder audiência prévia
escrita ao empreiteiro, para, no prazo de dez dias, dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto.
8. Por maioria, foi concedido 140 dias de prazo adicional para conclusão da
empreitada “Requalificação do Complexo Industrial Vinícola de A-da-Gorda Espaço Memória”.
9. Por unanimidade, o elenco camarário deliberou não exercer o direito legal de
preferência na transação do prédio urbano a que corresponde o artigo matricial
n.º 4634 da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, sito no lote
6 da Urbanização da Quinta de São José - Senhor da Pedra.
Óbidos, 24 de agosto de 2020
O Presidente da Câmara,

Eng. Humberto da Silva Marques
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