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MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL
Publicidade de deliberações
Eng. Filipe Miguel Alves Correia Daniel, 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 no dia 4 de
novembro de 2022 a reunião ordinária desta Câmara, foram tomadas as seguintes
dei iberações:

1. Por unanimidade foi aprovada a ata n.º 22/2022 , referente à reunião ordinária do dia 21
de outubro de 2022.
2. Foi tomado conhecimento da 23.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, PAM e PPI
para 2022.
3. Foi tomado conhecimento da 24.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, PAM e PPI
para 2022.

4. Por unanimidade, a Câmara deferiu o requerimento do Sport Clube do Bairro de
isenção do pagamento das taxas municipais referentes à festa com DJ e animação
de karaoke.

5. A Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de fixação das condições e valor das
coberturas, para contratação de seguro de acidentes pessoais dos membros dos
órgãos autárquicos.
6. O elenco camarário, por unanimidade, em itiu parecer favorável à transferência da
localização da farmácia Senhora da Ajuda, em Gaeiras.
7. Por unanimidade, foi emitido parecer negativo à proposta de turnos das farmácias de
serviço no concelho de Óbidos, para o ano de 2023.

8. A Câmara, por maioria, ratificou a subscrição pelo Presidente da Câmara do
protocolo de cooperação e parceria que visa promover a formação e qualificação de
jovens e adultos, através da oferta de formação adequada às necessidades do
mercado de trabalho.
9. Por unanimidade o executivo municipal aprovou a proposta de protocolo a outorgar
na sequência da aprovação de apoios financeiros para aquisição de viaturas
elétricas, concedido às candidaturas apresentadas à Medida 4 do "Regulamento de
Atribuição de Apoios Municipais de Âmbito Social e Comunitário".

10. O elenco camarário , por unanimidade, autorizou a liberação parcial da caução da
empreitada de "Requalificação do Largo de São Marcos das Gaeiras".
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