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EDITAL N.º 29/2012  

 
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 11 de julho de 2012, 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 

27 de junho de 2012; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 35/P/2012 – Abertura de 

conta bancária específica para dedução dos montantes correspondentes a 5% dos 

pagamentos da empreitada de “requalificação/ampliação da EB1 de Ourique (Centro 

Escolar), nos termos do n.º 3 do artigo 88.º do decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro; ----- 

3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 36/P/2012 – Alteração ao 

regulamento municipal de taxas e preços do município de Ourique; -------------------------------- 

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a emissão de parecer favorável ao plano de 

pormenor do parque ambiental da Amalga – Fase 1 – Avaliação ambiental estratégica; ------ 

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

se seguem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para obras de alteração de fachadas e cobertura, sita em Monte da 

Courela de Cima – Ourique, em que é requerente Carole Maria Westgate; ----------------------- 

A caducidade da licença de construção n.º 41/2006, referente ao processo de obras n.º 

99/2005; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A caducidade da licença de construção n.º 20/2010, referente ao processo de obras n.º 

56/2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A caducidade da licença de construção n.º 22/2010, referente ao processo de obras n.º 

57/2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ourique, 11 de julho de 2012 

O Presidente da Câmara  

 

 

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 


