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EDITAL N.º 31/2010  
 
 
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 14 de Julho de 2010, 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 do 

seguinte documento: ---------------------------------------------------------------------------- 

Proposta N.º 34/P/2010 – Projectos e estudos de arquitectura e especialidades 

para “alteração e ampliação de edifício destinado a Centro Escolar – EB1 

Ourique”; -------------------------------------------------------------------------------------------                                       

2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a acta da reunião ordinária 

realizada no dia 23 de Junho de 2010, ----------------------------------------------------- 

3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 33/P/2010 – 

Nomeação da Composição do Conselho Municipal de Educação; ------------------ 

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 34/P/2010 - 

Projectos e estudos de arquitectura e especialidades para “alteração e 

ampliação de edifício destinado a Centro Escolar – EB1 Ourique”; ----------------- 

5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico os 

pedidos que se seguem: ----------------------------------------------------------------------- 

O projecto de arquitectura para construção de armazém e telheiro – alteração 

ao projecto inicial, sito em Monte dos Bastos – Santa Luzia, em que é 

requerente Herdade dos Montes Bastos; -------------------------------------------------- 

O licenciamento para construção de piscina e armazém agrícola, sito em 

Cangalhas – Garvão, em que é requerente Peter Melvyn Cowan; ------------------ 

O projecto de arquitectura para construção de habitação, sito em Brochas – 

Ourique, em que é requerente Andreia Sofia Estêvão Lino; -------------------------- 

O projecto de arquitectura para construção de edifício de apoio agrícola, sito 

em Monte Frade – Ourique, em que é requerente Frank Michael Mayers; -------- 
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O projecto de arquitectura para demolição de habitação, sito em Rua da Igreja 

n.º 11 – Panoias, em que é requerente Maria Constantina Guerreiro Silva V. 

Cunha; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação e apoio 

agrícola, sito em Charnequinha – Ourique, em que é requerente David 

Harding; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a declaração da caducidade 

da licença de construção n.º 82/2006, referente ao processo de obras n.º 

28/2006; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A declaração da caducidade da licença de construção n.º 21/2008, referente 

ao processo de obras n.º 50/2007; ---------------------------------------------------------- 

6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a ratificação do pedido de 

prolongamento do horário de funcionamento, do estabelecimento de bebidas, a 

“Moagem”, até às 04 horas, nos dias 03 e 04 de Julho p.p; -------------------------- 

7. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a ratificação do pedido de 

prolongamento do horário de funcionamento, do estabelecimento de bebidas, a 

“Moagem”, até às 04 horas, no dia 10 de Julho p.p; ------------------------------------ 

8. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o pedido de prolongamento do 

horário de funcionamento, do estabelecimento de restauração e bebidas 

“Adega do Monte Velho”, até às 04 horas dos próximos dias 17 e 18 de Julho; - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que serão afixados 

nos lugares do costume. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Paços do Município de Ourique, 14 de Julho de 2010 

 

O Presidente da Câmara 

 
 


