CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 16/2011
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 11 de Maio 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 dos seguintes
documentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta N.º 19/P/2011 – Recrutamento excepcional de trabalhadores para constituição de
relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado e determinado; -------------Proposta N.º 20/P/2011 – Empréstimo de curto prazo – € 321.000,00 – Aprovação das
cláusulas contratuais; -------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo de cedência do espaço físico da escola Primária de Santa Luzia; --------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada no dia
29 de Abril de 2011; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, o protocolo de cedência do espaço físico da
escola primária de Santa Luzia; -----------------------------------------------------------------------------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 19/P/2011 – Recrutamento
excepcional de trabalhadores para constituição de relações jurídicas de emprego público
por tempo indeterminado e determinado; -----------------------------------------------------------------5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 20/P/2011 – Empréstimo de
curto prazo – € 321.000, 00 – Aprovação das cláusulas contratuais; ------------------------------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, os pareceres técnicos para comparticipação
municipal em medicamentos; ---------------------------------------------------------------------------------7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico os pedidos que se
seguem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O projecto de arquitectura para construção de habitação, sito em Quinta do Juiz da Ordem
– Ourique, em que é requerente Augusto Manuel Guerreiro Soares de Matos; -----------------
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O pedido de licenciamento simplificado para instalações de classe A3 (parque/posto de
garrafas GPL), sito em Monte Coito – Ourique, em que é requerente Maria de Deus Raio
Batista Valente Henrique; -------------------------------------------------------------------------------------O pedido de licenciamento para construção de habitação/alteração ao projecto inicial, sito
em Herdade dos Montes Bastos Ld.ª, em que é requerente Herdade dos Montes Bastos,
Ld.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A declaração de caducidade da licença de construção n.º 1/2011, referente ao processo de
obras n.º 32/2009; -----------------------------------------------------------------------------------------------A declaração da caducidade da comunicação prévia n.º 6/2010, referente ao processo de
obras n.º 36/2009; -----------------------------------------------------------------------------------------------O pedido de certidão de parecer favorável à aquisição em compropriedade de um prédio
rústico, sito em Cerca das Oliveiras – Santana da Serra, em que é requerente Paula
Vicente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. A Câmara Municipal indeferiu por unanimidade, o pedido de licenciamento para ampliação
de armazém/legalização, sito em Charneca - Garvão, em que é requerente Maria
Assunção V. Mestre, nos termos do parecer técnico de carácter vinculativo, emitido pela
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo – DRAP – Alentejo. -------------------

Ourique, 11 de Maio de 2011
O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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