CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 33/2010
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 Agosto de 2010, conforme determina o n.º 1 do artigo 42.º
do Regimento da Câmara Municipal ----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES
1. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a inclusão na ordem do dia dos seguintes
documentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta N.º 37/P/2010 – Promoção da Abertura do Período de Discussão Pública da
Proposta do Plano de Pormenor do Monte do Campanador; ----------------------------------------Proposta N.º 38/P/2010; ---------------------------------------------------------------------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada no dia
28 de Julho de 2010, ------------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 36/P/2010 – Atribuição da
Chave de Honra da Vila de Ourique; -----------------------------------------------------------------------4. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a alteração da próxima reunião de
Câmara, para o dia 15/09/2010, a realizar pelas 15 horas; ------------------------------------------5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 37/P/2010 – Promoção da
Abertura do Período de Discussão Pública da Proposta do Plano de Pormenor do Monte
do Campanador; ------------------------------------------------------------------------------------------------6. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade a declaração de interesse público municipal
para efeitos de desafectação de solo da reserva agrícola nacional; -------------------------------7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 38/P/2010; ---------------------8. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, mediante parecer técnico os pedidos que
se seguem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------O projecto de arquitectura para construção de garagem, sito em Monte da Terra - Ourique,
em que é requerente Manuel António Agostinho; -------------------------------------------------------O projecto de arquitectura para construção de habitação e piscina, sito em Fragosa Nova –
Ourique, em que é requerente Charles Dagnall; --------------------------------------------------------9. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, mediante parecer técnico, a declaração de
caducidade do processo de licenciamento n.º 22/2009, por falta de apresentação dos
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projectos das especialidades, dentro do prazo legalmente fixado para o efeito, sito em
Águas Claras – Ourique, em que é requerente Dieter Sennewald; --------------------------------10. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a caducidade da autorização de
construção, referente ao processo n.º 39/2006, em que é requerente Predirosal –
Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª; -----------------------------------------------------------------------11. 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

30/07/2010

e

05/08/2010,

respectivamente, através dos quais deferiu a requerimento de José Pedro Cecília
Medeiros, os pedidos de prolongamento do horário de funcionamento do seu
estabelecimento de bebidas “A Moagem”, sito no Largo do Calabouço – Ourique, até às
04 horas, dos dias 31 de Julho e 07 de Agosto, p.p, em conformidade com o artigo 11.º do
Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do
Concelho de Ourique. ------------------------------------------------------------------------------------------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, os
despachos

do

Presidente

da

Câmara

datados

de

30/07/2010

e

04/08/2010,

respectivamente, através dos quais deferiu a requerimento de Sandra Cristina Chaparro
Pereira,

os

pedidos

de prolongamento do horário de funcionamento do seu

estabelecimento de bebidas “Adega do Monte Velho”, sito em Rua Batalha de Ourique
n.º 13 – Ourique, até às 04 horas, dos dias 01, 07 e 08 de Agosto p.p, em conformidade
com o artigo 11.º do Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais do Concelho de Ourique. ----------------------------------------------------------------------Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que serão afixados nos lugares
do costume. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Município de Ourique, 25 de Agosto de 2010
O Presidente da Câmara
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