
MUNICÍPIO DE OURIQUE
CÂMARA MUMCIPAL

Edital N.° 3312012

- APRECIAÇÃO PÚBLICA -

PEDRO NUNO PRAZERES RAPOSO DO CARMO, PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE OURIQUE:
—

TORNA PÚBLICO, em conformidade com o disposto nos artigos 117.° e

118.° do Código do Procedimento Administrativo, que a “PROPOSTA DE

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E PREÇOS DO

MUNICIPIO DE OURIQUE”, aprovada por unanimidade, pela Câmara Municipal de

Ourique, em reunião ordinária realizada em 11/07/2012, cujo edital foi publicado no

Diário da Republica, 2. Série — N.° 144 em 26 de Julho de 2012, se encontra em

apreciação pública, pelo período de 30 dias úteis, a contar da referida data,

durante o qual poderá ser consultada com a respetiva Fundamentação Económico-

Financeira relativa ao valor das taxas, prevista na alínea c) do n.° 1 do artigo 8.° da

Lei n.° 53 -E/2006, de 29/12, no sítio da Internet, em www.cm-ourique.pt e no

“Serviço de Receitas Municipais” do Município de Ourique, sito no Edifício dos

Paços do Município, durante as horas de expediente, (9h - 12h30m e 14h - 17h30),

bem como nas sedes das Juntas de Freguesia do Concelho.

Durante o referido período poderão os interessados apresentar sugestões

sobre o teor da referida Proposta de Alteração, as quais deverão ser dirigidas, por

escrito, ao Presidente da Câmara Municipal, Avenida 25 de abril, n.° 26 — 7670 —

250 OURIQUE, entregues diretamente nos referidos “Serviços de ReceItas

Municipais” ou remetidas via e-mali para o endereço eletrónico

até ao termo do prazo.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual teor

que vão ser afixados nos locais de estilo na área do Município e na pagina da

lnternet do Município de Ourique.

Paços do Município de Ourique, 26 de julho de 2012

O Presidente da Câmara
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