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EDITAL N.º 6/2012  
 
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 25 de Janeiro de 2012, conforme determina o n.º 1 do artigo 

42.º do Regimento da Câmara Municipal ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

1. A Câmara Municipal aprovou por maioria, a acta da reunião ordinária realizada no dia 11 de 

janeiro de 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 6/P/2012 – Nomeação de 

três técnicos para vistoria prévia em rua de S. Sebastião n.º 12 – Garvão; ------------------------ 

3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 7/P/2012 – Delegação de 

competências; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 8/P/2012 – Empreitada 

“Ourique rural: requalificar caminhos agrícolas” – abertura de procedimento --------------------- 

5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a ratificação do despacho n.º 3/P/2012 – 

Ourique rural eletrificar para desenvolver; ------------------------------------------------------------------ 

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

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

O projeto de arquitetura para construção de habitação, sita em Cerca do Cerro da Roupa – 

Rua do Poço – Aldeia de Palheiros, em que é requerente Marta Isabel Afonso Guerreiro; --- 

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sita em Cerca do 

Calvário – Ourique, em que é requerente Manuel Caetano Evaristo; ------------------------------- 

O pedido de licenciamento para obras de reconstrução de habitação unifamiliar, sita em 

Picaduras – Ourique, em que é requerente Manuel Anemécio Lourenço; ------------------------- 

   10. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a caducidade da licença de construção n.º 

23/2010, referente ao processo de obras n.º 41/2010; ------------------------------------------------- 

          A caducidade da licença de construção n.º 18/2010, referente ao processo de obras n.º 

21/2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            A caducidade da comunicação prévia para construção de muro, referente ao processo de 

obras n.º 14/2011; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  11.  A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a ausência do Vereador José Raul Santos, 

por estar legalmente impedido nos termos da alínea d) do n.º 2 do  artigo 4.º do estatuto 

dos eleitos locais, autorizar a demarcação de um lugar, na rua Armação de Pêra, n.º 3 em 

Ourique, destinado ao estacionamento do veiculo pesado de matricula 11-13-OD, a 

concessionar pelo prazo de um ano, a requerimento de José Mendes dos Santos, ------------  

   12.  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 16 de Janeiro p.p , através do qual isentou nos termos 

do n.º 2 do art.º 8.º  do regulamento municipal de taxas e preços do município de Ourique, 

a requerimento de Centro Cultural e Recreativo de Santana da Serra, “Bikestremius TT” a 

taxa devida pela realização de um passeio TT “Serra de Santana”, a realizar no dia 05 de 

Fevereiro p.p. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   12. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a requerimento de Pedro & José Pedro Ld.ª, 

o pedido de prolongamento do horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas “ 

A Moagem” sito em Largo do Calabouço – Ourique até às 06 horas do próximo dia 04 de 

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

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

     13. 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 19 de janeiro de 2012, através do qual deferiu a 

requerimento de Sandra Cristina Farrobo Chaparro Pereira, o pedido de prolongamento do 

horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas “ Adega do Monte Velho” sito em 

Rua Batalha de Ourique n.º 13 – Ourique, – Ourique até às 04 horas dos dias 21 e 22 de 

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

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

     

                                                           Ourique, 27 de janeiro de 2012 

                                                           O Presidente da Câmara  

 

 

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 


