MUNICÍPIO DE OURIQUE
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL N.º 8/2010
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 10 de Fevereiro de 2010, conforme
determina o n.º 1 do artigo 42.º do Regimento da Câmara Municipal ------------------------

DELIBERAÇÕES
1. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade as actas das reuniões ordinárias
realizadas nos dias 13 e 27 de Janeiro de 2010, respectivamente. ----------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 11/P/2010 –
Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade; ------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 12/P/2010 –
Alteração ao Regulamento de Comparticipação Municipal em Medicamentos; -4. A Câmara Municipal aprovou por maioria a proposta N.º 13/P/2010Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do Concelho de Ourique; --5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, os
pedidos que se seguem:-----------------------------------------------------------------------O pedido de aprovação de rectificação da estimativa das obras de urbanização
que integram a obra , sita em Courela do Cerro – Santana da Serra, em que é
requerente Maria Manuel Guerreiro e Guerreiro; ---------------------------------------O projecto de arquitectura para alteração de habitação para instalação de
turismo no espaço rural – casa de campo – sito em Fragosa Nova - Ourique,
em que é requerente Penélope Ann Margaret Chapman; -----------------------------

O pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e piscina,
sito em Sardôa – Garvão, em que é requerente Alan Rawlings; ---------------------
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O projecto de arquitectura para construção de habitação, garagem e piscina,
sito em Courela dos Marmeleiros – Fernão Vaz, em que é requerente Julian
John Mead; ---------------------------------------------------------------------------------------O indeferimento do projecto de arquitectura para alteração de edifício para
habitação – legalização, sito em São Brás – Ourique, em que é requerente
Herbert Havernhem; ----------------------------------------------------------------------------O pedido de parecer favorável à aquisição em compropriedade de dois prédios
rústicos, sitos em Monte Branco e Cumeada – na freguesia de Santana da
Serra, em que é requerente Carlos Dinis Morgadinho Gago.-------------------------Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que serão afixados
nos lugares do costume. -----------------------------------------------------------------------

Ourique, 12 de Fevereiro de 2010

O Presidente da Câmara
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