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EDITAL N.º 24/2013 
 

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 13 de junho de 2013, 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 22 de maio de 2013; -------------------------------------------------------- 

2. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta de protocolo de 

parceria intermunicipal – EPI para combate a incêndios em espaços naturais; --- 

3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 30/P/2013 – 

Nomeação de três técnicos para vistoria prévia na rua do Cerro do Moinho n.º 6 

– Grandaços; --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 31/P/2013 – 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação; --------------------------------- 

5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 32/P/2013 – 

estacionamento temporário de táxis; -------------------------------------------------------- 

6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 33/P/2013 – 1.ª 

revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; ------------------------------------ 

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

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

O licenciamento para construção de habitação e piscina – alteração ao projeto 

inicial, sito em Curral Velho, em que é requerente Geoffrey Mark Street; ---------- 

O licenciamento para construção de habitação, piscina e armazém de apoio 

agrícola - alteração ao projeto inicial, sito em Picaduras – Ourique, em que é 

requerente Geoffrey Mark Street; ------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para construção de habitação, piscina e instalações 

agropecuárias, alteração ao projeto inicial sito em Vale das Pegas 3 – Ourique, 

em que é requerente Geoffrey Mark Street; ----------------------------------------------- 
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O licenciamento para construção de habitação, piscina e armazém de apoio 

agrícola – alteração ao projeto inicial, sito em Picaduras – Ourique, em que é 

requerente Pegas Estates – Empreendimentos Imobiliário, Ld.ª; ---------------------

O licenciamento para construção de habitação, piscina e edifício agropecuário – 

alteração ao projeto inicial, sito em Vale das Pegas 2 – Ourique, em que é 

requerente Geoffrey Mark Street; ------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para construção de habitação, piscina e instalações 

agropecuárias – alteração ao projeto inicial, sito em Campanador – Ourique, em 

que é requerente Pegas Estates – Empreendimentos Imobiliário Ld.ª, ------------- 

O licenciamento para construção de habitação e piscina – alteração ao projeto 

inicial, sito em Vale das Pegas 3 – Ourique, em que é requerente Geoffrey Mark 

Street; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O licenciamento para remodelação de edifício habitacional para conversão em 

TER – casa de campo, sito em Barroso – Santana da Serra, em que é 

requerente André Sequeira Nobre Leitão Romeiro; -------------------------------------- 

O projeto de arquitetura para ampliação e remodelação de edifícios para casa 

de campo, sito em Monte da Senhora da Cola – Ourique, em que é requerente 

Castro da Cola – Restaurante, Eventos e Turismo, Ld.ª; ------------------------------- 

8. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o pedido de emissão de certidão 

comprovativa da verificação dos requisitos do destaque de uma parcela 

localizada dentro de perímetro urbano; ----------------------------------------------------- 

9.   A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a prestação de 

caução para garantia da boa execução das obras de urbanização do 

loteamento n.º 1/2009, sito em Horta do Vale de Alcaide – Ourique, de que é 

titular José Joaquim Mestre, sob a forma de hipoteca de lotes no valor de total 

de 121. 116,55€. ---------------------------------------------------------------------------------  

10. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a lista de trabalhos a mais, 

assim como a minuta do contrato adicional, relativo à empreitada de 

requalificação/ampliação da escola EB/1 de Ourique (centro Escolar); ------------ 

 

Ourique, 18 de junho de 2013 

      O Presidente da Câmara  

 

 

                       Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 

 


