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EDITAL N.º 38 /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 13 de Outubro 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 da
proposta N.º 52/P/2010 – Recrutamento Excepcional; ---------------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a acta da reunião ordinária
realizada no dia 29 de Setembro de 2010, ------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 52/P/2010; -------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, os
pedidos que se seguem: -----------------------------------------------------------------------O pedido de licenciamento para construção de edifício de apoio agrícola, sito
em Monte Frade – Ourique, em que é requerente Frank Michael Mayers; -------O pedido de licenciamento para construção de habitação familiar e anexo, sito
em Cerro das Pedras, em que é requerente Heinz Guntel Sippel; -----------------O pedido de licenciamento para construção de habitação e apoio agrícola, sito
em Monte Novo da Sobreira, - Ourique, em que é requerente Gerrit Lukas Ter
Veer; -----------------------------------------------------------------------------------------------O projecto de arquitectura para ampliação de habitação, sito em Rossio do
Poço – Ourique, em que é requerente Eduardo Francisco Eleutério Matos; ----O pedido de emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos do
destaque de uma parcela localizada fora de perímetro urbano, sito em Monte
do Coelho Novo – Ourique em que é requerente Nuno Manuel Borda D’Água
Lourenço; -----------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________________________________________
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O pedido de certidão de parecer favorável à aquisição em compropriedade de
quatro prédios rústicos, sitos em Picadurinhas – Ourique, em que é requerente
Mariana Isabel Guerreiro Pestana Rendas; ----------------------------------------------O pedido de certidão de localização de instalação agro-pecuária, sito em
Monte Novo dos Malveiros – Santa Luzia, em que é requerente Pedro Gonçalo
Falcão Cabral Parreira Beja da Costa; ----------------------------------------------------O projecto de alteração ao loteamento n.º 1/2009, sito em Horta do Vale de
Alcaide, em que é requerente José Joaquim Mestre, com dispensa de
apreciação pública, em virtude das alterações em causa se reportarem apenas
à redução da área dos lotes, ao limite máximo imposto pelo Regulamento do
Plano Director Municipal. ---------------------------------------------------------------------5. 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 30/09/2010 e
06/10/10 respectivamente, através dos quais deferiu a requerimento de Sandra
Cristina F. 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 02,
03, 09 e 10 de Outubro p.p., em conformidade com o artigo 11.º do
Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais
do Concelho de Ourique. ---------------------------------------------------------------------Ourique, 14 de Outubro de 2010
O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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