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EDITAL N.º 29/2011  

 
Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo, Presidente da Câmara Municipal de 

Ourique: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torna público as decisões e deliberações da Câmara Municipal com eficácia externa, tomadas na 

reunião ordinária realizada no dia 24 de Agosto de 2011, conforme determina o n.º 1 do artigo 42.º 

do Regimento da Câmara Municipal ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÕES 

       1. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a inclusão na ordem do dia, para ratificação, 

o despacho para contratação, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo determinado a tempo parcial de três técnicos habilitados de acordo 

com o despacho n.º 8683/2011 de 28 de Junho, sendo um na área de Inglês e dois na 

área das Actividades Lúdico – Expressivas, no âmbito das Actividades de Enriquecimento 

Curricular; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada no dia 

27 de Julho de 2011; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

         3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a declaração ambiental referente ao 

“Plano de Pormenor do Monte Campanador”; ---------------------------------------------------------- 

         4. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o despacho 

do Presidente da Câmara datado de 17 de Agosto de 2011, através do qual determinou a 

contratação, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

determinado a tempo parcial de três técnicos habilitados de acordo com o despacho n.º 

8683/2011 de 28 de Junho, um na área de Inglês e dois na área das Actividades Lúdico – 

Expressivas, no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular; ---------------------------         

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico os pedidos que 

se seguem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para construção de habitação familiar, sito em Cerca do Monte da Esquina 

– Ourique, em que é requerente David Anthony Berril; ------------------------------------------------- 

O licenciamento para obras de construção de habitação e piscina (alteração ao projecto 

inicial, sito em Coito Pequeno – Panoias, em que é requerente Alan Mcdade; ------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

C Ã M A R A   M U N I C I P A L   D E   O U R I Q U E 

 

 
Avenida 25 de Abril, 7670-281 Ourique                Tel.:286 510 030                Fax:286 510 040                Email: geral@cmouriquept 

 

O licenciamento para obras de construção de habitação e apoio agrícola (alteração ao 

projecto inicial), sito em Monte Novo da Sobreira – Aldeia de Palheiros, em que é 

requerente Gerrit Lukas Ter Veer; ---------------------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para obras de construção de habitação, sito em Coito Pequeno – Panoias, 

em que é requerente Manuel Francisco Rafael; ---------------------------------------------------------- 

O pedido de instalação (registo) de estabelecimento industrial do tipo 3 –, sito em Rua da 

Estação n.º 38 – Panoias, em que é requerente Versão Natural – Produtos Alimentares 

Unipessoal Ld.ª; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A declaração de caducidade da comunicação prévia n.º 7/201109, referente ao processo de 

obras n.º 6/2011; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O pedido de emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 

de uma parcela localizada dentro do perímetro urbano, sito em Rua do Serrotinho – Aldeia 

de Palheiros, em que é requerente Maria Nunes; -------------------------------------------------------- 

 

Ourique, 24 de Agosto de 2011 

O Presidente da Câmara 

 

 

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 

 

 


