CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 32/2011
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 14 de Setembro 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, para
ratificação, do protocolo de colaboração assinado entre a Câmara Municipal de Ourique e
a CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e
Solidariedade Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar, no âmbito do
projecto Fórum Ocupacional de Expressão e Comunicação (F.O.E.C.); -------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada no dia
24 de Agosto de 2011, -----------------------------------------------------------------------------------------3. 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
protocolo de colaboração assinado entre a Câmara Municipal de Ourique e a CERCICOA
no âmbito do projecto Fórum Ocupacional de Expressão e Comunicação (F.O.E.C.); -----4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, os pareceres técnicos para
comparticipação municipal em medicamentos; ------------------------------------------------------5. 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 06 de Setembro de 2011, através do qual
determinou a abertura de procedimento por ajuste directo n.º 10 – Aquisição de duzentos
e cinquenta mil litros de combustível rodoviário a granel para as máquinas e viaturas da
Câmara Municipal de Ourique, -----------------------------------------------------------------------------6. 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 06 de Setembro de 2011, através do
qual determinou a abertura de concurso público para fornecimento de energia eléctrica

Avenida 25 de Abril, 7670-281 Ourique

Tel.:286 510 030

Fax:286 510 040

Email: geral@cmouriquept

CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

para as instalações alimentadas em Baixa Tensão especial de Ourique nos seguintes
locais: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a 1) – Pavilhão Desportivo Escolar; ----------------------------------------------------------------------a 2) Nora, --------------------------------------------------------------------------------------------------------a3) Piscina Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico os pedidos
que se seguem: ----------------------------------------------------------------------------------------------O licenciamento para construção de habitação, sito em Monte Novo da Rochinha –
Ourique , em que é requerente Nelson Manuel Martins Coelho; ----------------------------------O licenciamento para construção de armazém agrícola, sito em Picaduras – Ourique, em
que é requerente Manuel Anemécio Lourenço; --------------------------------------------------------O licenciamento para construção de habitação familiar e piscina, sito em Coito Pequeno –
Panoias, em que é requerente Ian Gordon Parnaby; -------------------------------------------------O pedido de licenciamento para obras de alteração/ampliação de apoio agrícola, sito em
Cangalhas – Garvão, em que é requerente Frits Hoekstra; ----------------------------------------O licenciamento para reconstrução de habitação unifamiliar e alteração de habitação para
armazém, sito em Malhada da Palmeira – Sítio do Vale Coelho – Santa Luzia, em que é
requerente Joaquim Manuel Gonçalves Guerreiro; ---------------------------------------------------O licenciamento para obras de construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em
Beirão – Ourique, em que é requerente Philip Perry; ------------------------------------------------O licenciamento para obras de construção de armazém agro-pecuário, sito em Beirão –
Ourique, em que é requerente Philip Perry; -------------------------------------------------------------O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em Courela do
Cerro da Vigia – Ourique, em que é requerente Alentestates Development, Ld.ª, ----------O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em Courela do
Cerro da Vigia – Ourique, em que é requerente Alentestates Development, Ld.ª, ----------O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em Beirão –
Ourique, em que é requerente Manuel Caetano Evaristo; ------------------------------------------O licenciamento para reconstrução de habitação (alteração da calendarização), sito em
Moinho do Ovilheiro – Ourique - em que é requerente Maria Cristina Guilherme Ferreira; A declaração de caducidade da licença de construção n.º 10/2009, referente ao processo
de obras n.º 25/2008, de que é titular Maria Cecília Martins Pereira; -----------------------------
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A declaração da caducidade da comunicação prévia n.º 15/2009, referente ao processo
de obras n.º 28/2009, de que é titular Maria Elisabete Félix Nobre Camacho Davide; ------A declaração da caducidade da comunicação prévia n.º 8/2010, referente ao processo de
obras n.º 09/2010, de que é titular Rui Sérgio Encarnação Pontes; ------------------------------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, o
despacho do Presidente da Câmara datado de 01/09/2011, através do qual 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, do dia 03 de

Setembro p.p., em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique. -----------------9. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o pedido de prolongamento do horário de
funcionamento do estabelecimento de bebidas “Ónix Bar”, sito na Rua António Vitorino
de Matos n.º 1 – Ourique, até às 06 horas, do dia 17 de Setembro p.f, em
conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de Funcionamento dos
Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique. ---------------------------------------------

Ourique, 16 de Setembro de 2011
O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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