
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 30 de  abril de 2021, a  reunião ordinária desta Câmara,
foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Por unanimidade foram aprovadas as atas números 8 e 9, respetivamente referentes
às reuniões dos dias 16 e 20 de abril de 2021.

2. A retificação da ata n.º  6/2021,  da reunião do dia 19 de março, relativamente à
“Atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Ensino Superior no ano letivo 2020-
2021”, foi retirada da ordem do dia, para melhoramentos.

3. Foi  tomado conhecimento da 8.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, PAM e PPI
para 2021.

4. O  executivo  municipal  tomou  conhecimento  da  9.ª  Alteração  do  Orçamento  da
Despesa para 2021.

5. A Câmara tomou conhecimento da 10.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e PPI
para 2021.

6. Para  recolha  de mais  elementos,  foi  por  unanimidade deliberado  retirar  o  ponto
relativo ao uso do direito legal de preferência na transação do prédio urbano inscrito
sob o artigo 4592 da freguesia  de  Santa Maria,  São Pedro  e Sobral  da  Lagoa,
propriedade da Óbidos Criativa, EM.

7. O executivo municipal, por unanimidade, autorizou a outorga da primeira adenda ao
contrato  de  concessão  de  exploração  de  água  mineral  natural,  nas  designadas
“Termas das Gaeiras”,  a qual altera e adapta os prazos estabelecidos no artigo
sexto do mesmo contrato.

8. A Câmara,  por  unanimidade,  aprovou a  minuta  do Protocolo  de  Colaboração,  a
celebrar com a ARSLVT, para a realização de Testes Rápidos de Antigénio, em
contexto de rastreio ocupacional,  a trabalhadores do Município de acordo com o
nível de risco.

Óbidos, 2 de maio de 2021

O Presidente da Câmara,

Eng. Humberto da Silva Marques 
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