CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 26/2012
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 27 de junho de 2012, 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 da proposta
N.º 34/P/2012 – Empreitada de “Requalificação do troço da ribeira de Santana da Serra” –
Nomeação de Coordenador de Segurança e de Fiscal de Obra; -----------------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a ata da reunião ordinária realizada no dia
13 de junho de 2012, -------------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 32/P/2012 – Nulidade da
deliberação que aprovou a declaração de retificação ao PDM de Ourique, publicada na 2.ª
Série do Diário da República n.º 47 em 09 de Março; -------------------------------------------------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 33/P/2011 – 1.ª Revisão ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano – 2012; -------------------------------------------------------5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N. º 34/P/2012 – Empreitada de
“Requalificação do troço da ribeira de Santana da Serra” – Nomeação de coordenador de
segurança e de fiscal de obra; -------------------------------------------------------------------------------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, os planos de segurança, saúde e ambiente
das obras: “Requalificação do troço da ribeira de Santana” e “Recinto Multiusos de
Garvão”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, declarar “deserto” o processo de obras n.º
22/2006, de que é requerente Robert Charles Aitchison; ---------------------------------------------8. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, mediante parecer técnico os pedidos que
se seguem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------O licenciamento para construção de apoio agrícola, sito em Brochas – Ourique, em que é
requerente Paulo José Guerreiro Simões; ----------------------------------------------------------------O pedido de emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos do destaque
de uma parcela localizada fora de perímetro urbano; --------------------------------------------------
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Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que serão afixados nos lugares
do costume. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Município de Ourique, 29 de Junho de 2012

O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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