CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 12/2011
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 13 de Abril de 2011, conforme determina o n.º 1 do artigo 42.º
do Regimento da Câmara Municipal ----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES
1. A Câmara Municipal aprovou por maioria com a abstenção do Vereador José Raul
Guerreiro Mendes dos Santos, a acta da reunião ordinária realizada no dia 23 de Março de
2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a alteração da próxima reunião de
Câmara para o dia 29 de Abril, a realizar pelas 15 horas; --------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a minuta de protocolo de parceria entre o
Município de Ourique e a Associação de Criadores do Porco Alentejano; -----------------------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 15/P/2011 – Anulação do
Procedimento Concursal para constituição de reservas de recrutamento na modalidade de
relação de emprego público por tempo indeterminado; -----------------------------------------------5. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito legal de preferência,
relativamente à aquisição do prédio situado na Rua do Castelo, n.º 17 – Garvão, freguesia
de Garvão, concelho de Ourique, inscrito na matriz sob o artigo matricial n.º 181; ------------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 16/P72011 – Alteração ao
Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade; ----------------------------------------------------7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, os pareceres técnicos – Comparticipação
Municipal em Medicamentos; ---------------------------------------------------------------------------------8. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o relatório de análises das propostas –
Concurso Público Urgente – Empreitada de Requalificação da Estrada Municipal 515 (IC1
– Aldeia dos Fernandes – Limite do Concelho de Ourique”; ----------------------------------------9. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico os pedidos que
se seguem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------O licenciamento para ampliação de habitação, sito em Rossio do Poço – Ourique, em que
é requerente Eduardo Francisco Eleutério Matos; ------------------------------------------------------Avenida 25 de Abril, 7670-281 Ourique
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O licenciamento para construção de habitação, anexo, piscina e casa das máquinas –
alteração ao projecto inicial, sito em Monte Cerro – Ourique, em que é requerente Antony
Stephen Woodhead; --------------------------------------------------------------------------------------------O licenciamento para construção de habitação familiar, sito em Neves – Santana da Serra,
em que é requerente Marianne Oberem Brehm; --------------------------------------------------------O projecto de arquitectura para demolição de edifício de habitação, sito em Rua do
Serrotinho – Aldeia de Palheiros, em que é requerente Maria Nunes; ----------------------------O projecto de arquitectura para demolição de edifício de habitação, sito em Rua do
Serrotinho – Aldeia de Palheiros, em que é requerente Maria Nunes; ----------------------------O licenciamento para construção de armazém agrícola, sito em Telheiro – Santa Luzia,
em que é requerente Relíquia Florestal – Plantação e Conservação de Florestas, Unip.
Ld.ª; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a adopção da instrução do procedimento
relativamente à verificação dos elementos instrutórios dos pedidos de licenciamento para
demolição, em sede de saneamento e apreciação liminar; -------------------------------------------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 29 de Março e 05 de Abril de 2011,
através dos quais deferiu a requerimento de José Pedro Cecília Medeiros, o pedido de
prolongamento do horário de funcionamento do seu estabelecimento de bebidas “ A
Moagem” sito na Rua Tenente Pereira – Ourique, até às 04 horas, dos dias 02, 03, 09 e
10 de Abril respectivamente, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de
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 31 de Março e 08 de Abril de 2011,
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 Abril, respectivamente, em conformidade com o artigo
11.º do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do
Concelho de Ourique; -----------------------------------------------------------------------------------------13. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de €
100, à Comissão de Finalistas da Escola E.B.2.3/ de Ourique; ------------------------------------Avenida 25 de Abril, 7670-281 Ourique
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14. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à liquidação dos valores
apresentados pela Empresa Castropeças Ld.ª, e solicitar a emissão das facturas
referentes ao material adquirido pela Autarquia, no período compreendido entre Fevereiro
e Outubro de 2005, no valor de € 8. 621, 75, acrescido de Iva; ------------------------------------11. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade a requerimento da Junta de Freguesia de
Santana da Serra, proceder a título gratuito do prédio urbano, sito na aldeia, freguesia de
Santana da Serra, concelho de Ourique, confrontando a norte com Hermínio Custódio
Borges Gago; nascente Felisberto Guerreiro (herdeiros), sul, via pública; poente, caminho
público, com a área de 16980m2, inscrito na matriz predial sob o artigo 1597 e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Ourique sob o n.º 980/19971112, destinado
exclusivamente a desenvolver um projecto de urbanização viável num período de dez
anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a requerimento da E. P. – Estradas de
Portugal, S.A, a proposta com vista à celebração de um protocolo de transferência do
caminho paralelo ao IC1 (antiga EN 264), após reabilitação da Ponte dos Esteiros, a
efectuar pela E.P. Estradas de Portugal; ----------------------------------------------------------------13. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a requerimento da Escola Bento de Jesus
Caraça – Delegação de Beja, a candidatura a novos cursos/novas turmas 2011/2014. -----Ourique, 15 de Abril de 2011
O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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