CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 15/2011
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 29 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 unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada no dia
13 de Abril de 2011; ---------------------------------------------------------------------------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por maioria, com a abstenção do Vereador eleito pelo Partido
Social-democrata José Raul Guerreiro Mendes dos Santos, a proposta N.º 17/P/2011 –
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação e
prestação de contas; --------------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 18/P/2011 – Alteração ao
Mapa de Pessoal – 2011; -------------------------------------------------------------------------------------4. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara
datado de 18/04/2011, que determinou não exercer o direito legal de preferência
relativamente à aquisição do prédio situado na rua do Castelo n.º 25 – Garvão, concelho
de Ourique, inscrito na matriz sob o artigo 955, pelo valor de € 70.000,00 ---------------------5. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade o despacho N.º 15/P/2011 – Concurso
Público N.º 1/2011 – Empreitada de Requalificação de Troço da Ribeira de Santana; -------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante informação, a caducidade da
licença de construção n.º 9/2008, referente ao processo de obras n.º 60/2007; ----------------A caducidade da licença de construção n.º 7/2010, referente ao processo de obras n.º
74/2005; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A caducidade da comunicação prévia n.º 9/2010, referente ao processo de obras n.º
17/2010; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. 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 13, 20 e 28 de Abril p.p, através dos
quais deferiu a requerimento de Pedro & José Pedro Ld.ª, os pedidos 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 16, 17, 23, 24, 30 de Abril e 01 de
Maio, respectivamente, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique; ------------------8. 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 20 e 28 de Abril p.p, 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 23, 24, 30 de
Abril e 01 de Maio, respectivamente, 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, o despacho
do Presidente da Câmara datado de 19 de Abril p.p, através do qual deferiu a
requerimento de António Guerreiro Delfino, o pedido de prolongamento do horário de
funcionamento do seu estabelecimento de bebidas com espaço destinado a dança “Ónix –
Bar”, sito em Rua António Vitorino de Matos n.º 1 – Ourique, até às 06 horas dos dias 23,
24 e 25 de Abril p.p., em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique; -------------------

Ourique, 02 de Maio de 2011
O Presidente da Câmara
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