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EDITAL N.º 45/2012  
 

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 28 de novembro 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 

14 de novembro de 2012, -------------------------------------------------------------------------------------- 

       2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta n.º 51/2012 – Abertura de conta 

bancária – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); ---------------------------------- 

       3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a aquisição de uma ambulância à freguesia 

de Panóias, pelo valor de €10.000,00 condicionada a aceitação por parte da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique; ---------------------------------------------------  

       4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo e o acordo para os planos 

municipais de emergência para o Baixo Alentejo;-------------------------------------------------------- 

       5. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à abertura de concurso através 

de proposta em carta fechada, para venda de uma parcela de terreno, descrita na 

conservatória do Registo Predial de Ourique, sob o n.º 00898/070492/Ourique, localizada 

em Rossio do Poço, na vila sede de freguesia e concelho de Ourique; ---------------------------- 

        6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a caducidade da licença de construção n.º 

4 referente ao processo de obras n.º 75/2011, de que é requerente Stephen Robert Spicer;  

        7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a caducidade da comunicação prévia 

referente ao processo de obras n.º 61/2011, de que é requerente Telmo José Marques; ---- 

        8. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a determinação do valor patrimonial do 

prédio urbano com o artigo matricial 1113; ---------------------------------------------------------------- 

              

Ourique, 03 de dezembro de 2012 

O Presidente da Câmara 

 

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 


