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EDITAL N.º 19/2012 

 
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 27 de abril de 2012, conforme 

determina o n.º 1 do artigo 42.º do Regimento da Câmara Municipal ------------------------ 

 

DELIBERAÇÕES 

 

 
1.  A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a ata da reunião ordinária 

realizada no dia 11 de abril de 2012; ------------------------------------------------------ 

2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 22/P/2012 – 

Aprovação do regulamento do serviço de gestão de resíduos urbanos; ---------- 

3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 23/P/2012 – 

Apreciação e votação do regulamento do serviço de abastecimento público de 

água; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 24/P/2012 – 

Apreciação e aprovação do regulamento do serviço de saneamento de águas 

residuais urbanas; -------------------------------------------------------------------------------- 

5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 25/P/2012 – 

Aprovação do regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços do município de Ourique; -------------------- 

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

da Lei n.º 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 20/04/2012, 

referente ao relatório final de análise de propostas apresentadas ao concurso 

público n.º1/2012 – Adjudicação da empreitada “Ourique rural: requalificar 

caminhos agrícolas”. ----------------------------------------------------------------------------- 

7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, os 

pedidos que se seguem: ------------------------------------------------------------------------ 

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em 

Courela do Cerro da Vigia – Ourique, em que é requerente Alentestates 

Development, Ld.ª; ------------------------------------------------------------------------------- 
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O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em 

Courela do Cerro da Vigia – Ourique, em que é requerente Alentestates 

Development, Ld.ª, ------------------------------------------------------------------------------ 

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em 

Courela do Cerro da Vigia – Ourique, em que é requerente Alentestates 

Development, Ld.ª; ------------------------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em 

Courela do Cerro da Vigia – Ourique, em que é requerente Alentestates 

Development, Ld.ª; ------------------------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em 

Cassoleta – Ourique, em que é requerente Manuel Caetano Evaristo, ------------- 

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em 

Beirão - Ourique, em que é requerente Manuel Caetano Evaristo, ------------------ 

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em 

Cercas de Ourique - Ourique, em que é requerente Manuel Caetano Evaristo, -- 

O licenciamento para construção de armazém agrícola, sito em Coito Grande – 

Panoias, em que é requerente José Francisco de Matos Varela; -------------------- 

O licenciamento para obras de construção de habitação unifamiliar, sito em Rua 

do Castelo n.º 11 – Santana da Serra, em que é requerente Jesuína Maria 

Coelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para construção de habitação familiar e piscina, sito em Coito 

Pequeno – Panóias, em que é requerente Ian Gordon Parnaby; --------------------- 

O projeto de arquitetura para construção de habitação e piscina, sito em 

Courela do Monte Serro – Ourique, em que é requerente Thomas Wiston 

Pears; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A caducidade da licença de construção, referente ao processo de obras n.º 

1/2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A caducidade da licença de construção referente ao processo de obras n.º 

22/2010; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A caducidade da licença de construção, referente ao processo de obras n.º 

5/2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      8. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o auto de recepção definitiva 

das obras de urbanização do loteamento Rosal Sul – Ourique, correspondente 

ao processo de loteamento n.º 1/2003 de que é requerente Alenteinveste – 

Compra e Venda de Bens Imobiliários Ld.ª ----------------------------------------------- 
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        9. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o auto de vistoria para 

demolição do prédio situado na Rua de São Sebastião, n.º 12 – Garvão.  

    10. 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, os despachos do Presidente da Câmara datados de 13 e 26 de abril de 

p.p, através dos quais deferiu a requerimento de Sandra Cristina Farrobo 

Chaparro Pereira, o pedido de prolongamento do horário de funcionamento do 

seu estabelecimento de bebidas “ Adega do Monte Velho” sito na Rua Batalha 

de Ourique, n.º 13 – Ourique, até às 04 horas dos dias 14, 15, 28 e 29 de abril 

p.p, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique. ----- 

     

 

Ourique, 29 de abril de 2012 

O Presidente da Câmara  

 

 

 

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 

 


