CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 9/2011
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 Fevereiro de 2011, 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 do seguinte
documento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta N.º 10/P/2011 – Nomeação de três técnicos para vistoria prévia ----------------------Local – Monte das Picaduras – Ourique ------------------------------------------------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada no dia
09 de Fevereiro de 2011; ---------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 9/P/2011 – Aprovação da
Alteração ao Regulamento e Tabelas de Taxas e Preços do Município de Ourique; -----------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o despacho n.º 5/P/2011 – Decisão na Fase
de

Impugnação

Administrativa

–

Concurso

Público

Urgente

–

“Empreitada

de

Requalificação/Ampliação da EB1 de Ourique; -----------------------------------------------------------5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 10/P/2010 – Nomeação de
três técnicos para vistoria prévia -----------------------------------------------------------------------------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade mediante parecer técnico, os pedidos que
se seguem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------O projecto de arquitectura para construção de armazém agrícola, sito em Telheiro – Santa
Luzia, em que é requerente Relíquia Florestal – Plantação e Conservação de Florestas,
Unipessoal Ld.ª ; -------------------------------------------------------------------------------------------------O projecto de arquitectura para construção de habitação e piscina – alteração da
calendarização inicial, sito em Courela da Aguinha ou Courela da Azinha – Ourique, em
que é requerente Brian Robert Mitchell; -------------------------------------------------------------------A declaração de caducidade da deliberação que aprovou o processo de licenciamento,
referente ao processo de obras n.º 31/2009; -------------------------------------------------------------
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A declaração de caducidade da licença de construção n.º 3/2010, referente ao processo de
obras n.º 30/2009; -----------------------------------------------------------------------------------------------A declaração de caducidade da deliberação que aprovou o projecto de arquitectura,
referente ao processo de obras n.º 29/2008 de Esaguy – Propriedades Ld.ª ------------------A declaração de caducidade da deliberação que aprovou o projecto de arquitectura,
referente ao processo de obras n.º 30/2008 de Esaguy – Propriedades Ld.ª; ------------------O pedido de certidão de parecer favorável à aquisição em compropriedade de um prédio
misto, sito em Ferrarias – Panoias, em que é requerente Rita Moleiro; ---------------------------7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o pedido de isenção do pagamento das
taxas, ao abrigo da alínea b) do art.º 2, do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças,
Tarifas e Preços do Município de Ourique, referente ao fornecimento de cópias de cartas
militares, da freguesia de Santana da Serra, requerido por Centro Cultural e Recreativo de
Santana da Serra; -----------------------------------------------------------------------------------------------8. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a requerimento de Sandra Cristina Farrobo
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 26 e 27 de Fevereiro, em conformidade com o
artigo 11.º do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais do Concelho de Ourique. ----------------------------------------------------------------------9. 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 11 e 17 de Fevereiro de 2011,
respectivamente, através dos quais deferiu a requerimento de Sandra Cristina F. Chaparro
Pereira,

os

pedidos

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 13, 19 e 20 de Fevereiro p.p., em conformidade
com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais do Concelho de Ourique. ----------------------------------------------------------------------Ourique, 01 de Março de 2011
O Presidente da Câmara
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