CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 7/2012
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 08 de fevereiro 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 dos seguintes
documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta N.º 9/P/2012 – Contração de empréstimo de curto prazo no exercício económico
de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta N.º 10/P/2012 – Renovação do prazo para homologação da lista de classificação
final referente ao recrutamento excecional de trabalhadores para constituição de relações
jurídicas de emprego público, por tempo indeterminado e determinado; -------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a ata da reunião ordinária realizada no dia
25 de janeiro de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 9/P/2012 – Contração de
empréstimo de curto prazo no exercício económico de 2012; ----------------------------------------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 10/P/2012 – Renovação do
prazo para homologação da lista de classificação final referente ao recrutamento excecional
de trabalhadores para constituição de relações jurídicas de emprego público, por tempo
indeterminado e determinado; ---------------------------------------------------------------------------------5. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, o despacho n.º 7/P/2012, proferido pela
Vice Presidente da Câmara, referente ao concurso público n.º 4/2011 – empreitada
“Ourique Rural – eletrificar para desenvolver”, ------------------------------------------------------------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o despacho (retificativo) n.º 10/P/2012 –
concurso público n.º 4/P/2011 – empreitada “Ourique rural eletrificar para desenvolver”; ----7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, os pedidos que
se seguem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------O projeto de arquitetura para construção de habitação familiar, sita em Courela do Saraiva,
Ourique –, em que é requerente Keith Frederick Alexander Adams; -------------------------------

Avenida 25 de Abril, 7670-281 Ourique

Tel.:286 510 400

Fax:286 510 401

Email: geral@cmouriquept

CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

O licenciamento para construção de habitação unifamiliar e piscina, sita em Monte Frade –
Ourique, em que é requerente Michael Robert Dabbs; ------------------------------------------------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 02 de fevereiro de 2012, através do qual deferiu a
requerimento de Sandra Cristina Farrobo 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 06 horas dos dias 04 e 05 de fevereiro
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, 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 05 horas dos dias 11 e 12 de fevereiro p.p, em conformidade com o
artigo 11.º do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais do Concelho de Ourique. -----------------------------------------------------------------------

Ourique, 13 de fevereiro de 2012
O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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