CÃMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

EDITAL N.º 43/2012
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 14 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
24 de outubro de 2012, --------------------------------------------------------------------------------------2. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, o protocolo de cedência do espaço físico da
escola primária da Funcheira, celebrado entre o Município de Ourique e a Fábrica da Igreja
Paroquial da freguesia de Garvão; --------------------------------------------------------------------------3. A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, o protocolo de cedência do espaço físico
da escola primária da Aldeia de Alcarias, celebrado entre o Município de Ourique e a
Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Conceição; ---------------------------------------------4. 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 25 de outubro de 2012, referente à empreitada de
ampliação/requalificação da E.B1 de Ourique (Centro Escolar) - Trabalhos de suprimento
de erros e omissões; -------------------------------------------------------------------------------------------5. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, mediante parecer técnico, o auto de vistoria
para efeitos de receção definitiva e respetiva libertação da garantia n.º 339607, prestada
em 13 de fevereiro de 2008 pelo Banco Espirito Santo, a favor do Município de Ourique,
destinada a caucionar a boa execução das obras de urbanização do loteamento n.º
1/2001, sito em Cerca do Corgo – Garvão, de que é requerente Mariana Pereira Malveiro. -
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6. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a caducidade da licença de construção n.º
13/2011, referente ao processo de obras n.º 31/2010, de que é requerente Charles
Dagnall; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. A Câmara Municipal indeferiu por unanimidade, o pedido de destaque de uma parcela de
terreno, nos termos do parecer técnico. ----------------------------------------------------------------

Ourique, 15 de novembro de 2012
O Presidente da Câmara

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo
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