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EDITAL N.º 34/2013 

 

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 14 de agosto de 2013, 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 do 

seguinte documento: ----------------------------------------------------------------------------- 

Proposta N.º 49/P/2013 – Parecer prévio vinculativo – Prestação de Serviços de 

distribuição de publicidade e da revista “Passos do Concelho”; ---------------------- 

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

realizada no dia 24 de julho de 2013; -------------------------------------------------------- 

3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta n.º 45/P/2013 – 

Prestação de serviços em regime de avença; -------------------------------------------- 

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 46/P/2013 – 

Prestação de serviços de preparação e organização das comemorações da 

Batalha de Ourique; ------------------------------------------------------------------------------ 

5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 47/P/2013 - 

Prestação de serviços em regime de avença; --------------------------------------------- 

6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 48/P/2013 – 

Renovação de contratos a termo certo; ----------------------------------------------------- 

7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 49/P/2013 – 

Parecer prévio vinculativo – Prestação de Serviços de distribuição de 

publicidade e da revista “Passos do Concelho”; ------------------------------------------ 

8. 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 redação da Lei 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, o despacho do Presidente da Câmara datado de 31 de julho, no 

âmbito da contratação na modalidade de contrato de trabalho em funções 



 

 
 

    
 
 

M U N Í C I P I O  D E  O U R I Q U E  
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Praça do Município, 26     7670 Ourique          Telefone 286 510 400         Fax 286 510 401            http://www.cm-ourique.pt           geral@cmourique.pt 

 

públicas por tempo determinado a tempo parcial de dois técnicos habilitados 

de acordo com o despacho n.º 8683/2011 de 28/06; ---------------------------------- 

9. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o despacho do Presidente da 

Câmara datado de 31 de julho, no âmbito da contratação por ajuste direto 

regime simplificado da prestação de serviços – “Preparação e Organização das 

Comemorações da Batalha de Ourique”; --------------------------------------------------- 

10. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o despacho do Presidente da 

Câmara datado de 12 de agosto, no âmbito da contratação por ajuste direto 

regime simplificado da prestação de serviços – Distribuição de Publicidade e 

da Revista “Passos do Concelho”; ----------------------------------------------------------- 

11. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico o 

levantamento dos edifícios existentes com ou sem numeração afixada, no sítio 

das Brochas - Ourique, para posterior elaboração de uma proposta para 

denominação dos arruamentos e renumeração de números de polícia; ------------ 

12. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, o 

pedido de licenciamento para construção de habitação e apoio agrícola, sito em 

Curral Velho – Ourique, em que é requerente David John Perry; -------------------- 

13. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o pedido de emissão de certidão 

comprovativa da verificação dos requisitos do destaque de uma parcela 

localizada fora de perímetro urbano; --------------------------------------------------------- 

 

          Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que serão afixados 

nos lugares do costume. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Paços do Concelho de Ourique, 19 de agosto de 2013 

      O Presidente da Câmara  

 

 

           Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 

 


