CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 3-A/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 23 de Janeiro de 2013, 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 3/P/2013 – Pedido de parecer prévio – Prestação de serviços na modalidade
de avença – Educador de Infância; ------------------------------------------------------------------------Relatório do Estado de Ordenamento do Território no âmbito da revisão do Plano Diretor
Municipal de Ourique – REOT; ------------------------------------------------------------------------------Protocolo de Parceria celebrado entre o Município de Ourique e a Associação de Criadores
de Porco Alentejano (ACPA); -----------------------------------------------------------------------------Protocolo de Parceria para a execução do evento “Congresso Mundial do Presunto” no
âmbito do projeto “Programa de eventos – Alentejo tempo para ser feliz 2012/2013,
celebrado entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo E.R.T., o Município de
Ourique e a Associação de Criadores de Porco Alentejano ACPA; --------------------------------Protocolo de Colaboração para o financiamento do evento “Congresso Mundial do
Presunto” no âmbito do projeto “Programa de eventos – Alentejo tempo para ser feliz
2012/2013, celebrado entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo E.R.T., o
Município de Ourique e a Associação de Criadores de Porco Alentejano ACPA; -------------Protocolo de cedência do aeródromo/pista de aviação (helipista) celebrado entre o
Município de Ourique e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique;Proposta N.º 3/P/2013 – Contrato de Avença
2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a ata da reunião ordinária realizada no dia
09 de janeiro de 2013; -------------------------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 2/P/2013 – Contração de
empréstimo de curto prazo – 2013; --------------------------------------------------------------------------4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 3/P/2013 – Pedido de
parecer prévio – Prestação de serviços na modalidade de avença – Educador de Infância; --
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5. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à abertura do período de
discussão pública não inferior a 30 dias, do relatório do estado de ordenamento do
território, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal; -------------------------------------------6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de parceria celebrado entre o
Município de Ourique e a Associação de Criadores de Porco Alentejano (ACPA); -------------7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de parceria para a execução do
evento “Congresso Mundial do Presunto” no âmbito do projeto “Programa de eventos –
Alentejo tempo para ser feliz 2012/2013”, celebrado entre a Entidade Regional de Turismo
do Alentejo E.R.T., o Município de Ourique e a Associação de Criadores de Porco
Alentejano ACPA; -----------------------------------------------------------------------------------------------8. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de colaboração para o
financiamento do evento “Congresso Mundial do Presunto” no âmbito do projeto “Programa
de eventos – Alentejo tempo para ser feliz 2012/2013”, celebrado entre a Entidade
Regional de Turismo do Alentejo E.R.T., o Município de Ourique e a Associação de
Criadores de Porco Alentejano ACPA; ---------------------------------------------------------------------9. A Câmara Municipal de Ourique aprovou por unanimidade, o protocolo de cedência do
aeródromo/pista de aviação (helipista); celebrado entre o Município de Ourique e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique; ---------------------------------10. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio entre o Município de
Ourique e o Clube Desportivo e Cultural de Panóias; --------------------------------------------------11. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio entre o Município de
Ourique e o Ourique Desportos Clube; ---------------------------------------------------------------------12. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio entre o Município de
Ourique e o Centro Social, Cultural e Recreio da Casa do Povo de Garvão; ---------------------13. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio entre o Município de
Ourique e o Castro da Cola, Associação de Desenvolvimento Local; ------------------------------14. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de apoio entre o Município de
Ourique e o Grupo Desportivo de Santa Luzia; -----------------------------------------------------------15. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de apoio entre o Município de
Ourique e a Associação Canil e Gatil os Rafeiritos do Alentejo; -------------------------------------16. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de apoio entre o Município de
Ourique e a Associação Nossa Terra; ----------------------------------------------------------------------17. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o aditamento ao protocolo de apoio entre o
Município de Ourique e a Rádio Pax – Cooperativa de Serviços C. R. L.; -----------------------
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18. A

Câmara

Municipal

aprovou

por

unanimidade,

o

protocolo de

cedência

do

aeródromo/pista de aviação (helipista), entre o Município de Ourique e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique; ---------------------------------------------------19. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o pedido de parecer para realização da
prova “Vodafone Rally de Portugal”, entre os dias 11 e 14 de abril de 2013; ---------------------20. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, os pedidos que
se seguem: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O licenciamento para reconstrução de habitação unifamiliar, sito em Compromisso de Cima
– Ourique, em que é requerente Dieter Senneewald; ---------------------------------------------------A caducidade da comunicação prévia n.º 10/2011, referente ao processo de obras n.º
47/2010; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A aceitação dos fundamentos apresentados por Nelson Manuel Martins Coelho, titular do
processo de obras n.º 11/2011, sobre a não conclusão da obra no prazo previsto na
licença, não declarando a caducidade nos temos do n.º 5 do art.º 71 do Dec.Lei n.º 55/99
de 16 de dezembro na redação vigente. -------------------------------------------------------------------O pedido de emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos do destaque
de uma parcela localizada dentro de perímetro urbano; -----------------------------------------------21. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a requerimento de Maria Rosa Dores
Silvestre Nobre, o pedido de prolongamento do horário de funcionamento do
estabelecimento designado “Cantinho da Costura”, sito em Loteamento Rosal Sul Fração B
Lote 2 – Ourique, até às 21 horas dos dias úteis, incluindo sábados e feriados, em
conformidade com o artigo 11.º do Regulamento de Horário de Funcionamento dos
Estabelecimentos Comerciais do Concelho de Ourique. -----------------------------------------------

Ourique, 24 de janeiro de 2013
O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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