CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 2/2013
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 09 de Janeiro de 2013, conforme determina o n.º 1 do artigo
42.º do Regimento da Câmara Municipal ----------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES
1. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a ata da reunião ordinária realizada no dia
17 de dezembro de 2012; --------------------------------------------------------------------------------------2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 1/P/2013 – Constituição de
fundos de maneio; ------------------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação de prazo até ao dia
23 de abril de 2013, para conclusão da empreitada “Requalificação do Troço da Ribeira de
Santana da Serra” – Ourique; --------------------------------------------------------------------------------4. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a ausência do Vereador Dr.
Fernando Jorge Castanho Silva Romba, por estar legalmente impedido nos termos da
alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º do estatuto dos eleitos locais, o auto de receção definitivo
do loteamento urbano do Rosal – Ourique, de que é requerente Ana Maria Guerreiro
Castanho Silva Romba; ----------------------------------------------------------------------------------------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 redação da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o despacho
do Presidente da Câmara datado de 30 de Dezembro de 2011, através do qual deferiu a
requerimento de Jacinto Augusto Carneiro Pires, o pedido de prolongamento do horário de
funcionamento do seu estabelecimento de restauração e bebidas “ Café Restaurante Novo
Coimbra”, sito na E.N. 264 – Aldeia de Palheiros – Ourique, até às 05 horas do dia 01 de
janeiro de 2013, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique. ------------------Ourique, 11 de janeiro de 2013
O Presidente da Câmara
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