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 14 de março de 2012, 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
22 de Fevereiro de 2012; --------------------------------------------------------------------------------------2. 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 03 de Março, referente ao não exercício do direito
legal de preferência, relativamente à alienação do prédio misto denominado Monte do Vale
Pocinho, sito na freguesia e concelho de Ourique, descrito na Conservatória sob a ficha n.º
979/19920722, inscrito na matriz rústica sob o artigo 1 secção QQ e na urbana sob os
artigos 3281 e 4360, pelo valor de 270. 000,00€; -------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N. º 14/P/2012 – Projeto de
regulamento do espaço público e publicidade do município de Ourique; -------------------------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 15/P/2012 – Projeto de
regulamento de atribuição de subsídios e apoios às associações do concelho de Ourique;
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o concurso público N.º 1/2012 –
empreitada de requalificação do troço da ribeira de Santana da Serra – Decisão sobre as
listas de erros e omissões apresentadas pelos interessados; ---------------------------------------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 12 de Março, referente à minuta do contrato de
Empreitada “Ourique Rural Eletrificar para desenvolver”; --------------------------------------------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade mediante parecer técnico os pedidos que se
seguem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O licenciamento para obras de construção de habitação unifamiliar e piscina, sito em
Beirão – Ourique, em que é requerente Philip Perry; --------------------------------------------------Avenida 25 de Abril, 7670-281 Ourique
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O licenciamento para obras de construção de armazém agro-pecuário, sito em Beirão –
Ourique, em que é requerente Philip Perry; --------------------------------------------------------------O licenciamento para obras de construção de apoio agrícola, sito em Vale das Pegas –
Ourique, em que é requerente Stephen Robert Spicer; -----------------------------------------------O licenciamento para reconstrução de habitação unifamiliar e alteração de habitação para
armazém, sito em Malhada da Palmeira – Vale Coelho, em que é requerente Joaquim
Manuel Gonçalves Guerreiro; --------------------------------------------------------------------------------O licenciamento para obras de construção de habitação, sito em Coito Pequeno – Ourique,
em que é requerente Manuel Francisco Rafael; ---------------------------------------------------------O projeto de arquitetura para construção de habitação – projeto de alteração para
reconstrução, ampliação e alteração ao uso de edifício de habitação para casa de campo
/empreendimento de turismo no espaço rural) sito em Monte Abaixo – Ourique em que é
requerente Ana Maria da Costa Salvador Ferreira & Filhos Ld.ª, ----------------------------------O pedido de emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos do destaque
de uma parcela localizada dentro de perímetro urbano, sito em Cerca do Barreiro – Aldeia
de Palheiros, em que é requerente Maria da Conceição Loução Ledo Braz Nunes; ----------A atribuição de n.º de polícia para o prédio sito em rua do Poço Novo – Santana da Serra,
em que é requerente Benjamim Custódio Borges Gago; ---------------------------------------------10. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a alienação das viaturas
abandonadas constantes do anúncio datado de 30 de Janeiro de 2012, à Ambitrena –
Valorização e Gestão de Resíduos, S A; ----------------------------------------------------------------11. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, 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 05 horas, dos dias 17 e 18 de Março
respectivamente, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique; -------------------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 28 e 29 de Fevereiro p.p,
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 06 horas, dos dias 03 e 04 de março, e até às 05 horas dos dias 10 e
11 de março, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique. -----------------Avenida 25 de Abril, 7670-281 Ourique
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Ourique, 16 de março de 2012
O Presidente da Câmara
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