
 

 
 

    
 
 

M U N Í C I P I O  D E  O U R I Q U E  
 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Praça do Município, 26     7670 Ourique          Telefone 286 510 400         Fax 286 510 401            http://www.cm-ourique.pt           geral@cmourique.pt 

 

EDITAL N.º 30/2013 
 

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 10 de julho 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 inclusão na ordem do dia do 

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

Proposta N.º 40/P/2013 – Parecer prévio vinculativo – Prestação de Serviços 

“Aluguer de três autocarros para transportes escolares – ano letivo de 

2013/2014”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

realizada no dia 26 de maio de 2013; -------------------------------------------------------- 

3. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta n.º 39/P/2013 – 

Prestação e serviço de preparação e organização de inauguração do centro 

escolar de Ourique, ------------------------------------------------------------------------------ 

4. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 40/P/2013 – 

Parecer prévio vinculativo – Prestação de serviços “Aluguer de três autocarros 

para transportes escolares – ano letivo de 2013/2014; --------------------------------- 

5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redação da Lei 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, o despacho do Presidente da Câmara datado de 01 de julho, referente 

ao não exercício do direito de preferência, relativamente à alienação do prédio 

urbano, sito em Fernão Vaz, freguesia e concelho de Ourique, descrito na 

conservatória sob a ficha n.º 1731, inscrito na matriz sob o artigo 1293, pelo 

valor de 7. 700, 00€. ---------------------------------------------------------------------------- 

6. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redação da Lei 5-A/2002 de 11 de 

janeiro, o despacho do Presidente da Câmara datado de 01 de julho, referente 

ao não exercício do direito de preferência, relativamente à alienação do prédio 
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urbano, sito em Alcaria da Fernão Vaz, freguesia e concelho de Ourique, 

descrito na conservatória sob a ficha n.º 1732, inscrito na matriz sob o artigo 

1301, pelo valor de 69.300€. ------------------------------------------------------------------- 

7. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de colaboração 

celebrado entre o Município de Ourique e Cercicoa – Cooperativa de Educação 

e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade dos concelhos de 

Castro Verde, Ourique e Almodôvar; -------------------------------------------------------- 

8. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico a 

caducidade da licença de construção n.º 18/2011, relativo ao processo de obras 

n.º 38/2010, sito em Fitos – Santana da Serra, de que é requerente Aldemiro 

António Guerreiro; -------------------------------------------------------------------------------- 

9. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, o 

pedido de licenciamento para alteração de loteamento urbano sem obras de 

urbanização, sito em Cerca do Covão- Ourique, em que é requerente Fernanda 

Maria Mestre Simões; ---------------------------------------------------------------------------  

 

Ourique, 12 de julho de 2013 

      O Presidente da Câmara  

 

 

           Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo 

 


