
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 
(no. 3/2023) 

Publicidade das decisões da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto 
no n°. 1 do artigo 56°. da Lei no.75/2013, de 12 de Setembro. 

António José Rosa de Brito, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, 
torna póblico que na reunião desta Autarquia, realizada no dia 26 do corrente mês 
de janeiro, foram proferidas as seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia 
externa: 

" Tomar conhecimento da Declaração de Compromissos Plurianais, 
Pagamentos e Recebimentos em atraso à data de 30.12.2022. 

" Aprovar a concessão ao Grupo Desportivo e Cultural da Sete, um subsídio 
no valor 1 200 ¬, para fazer face às atividades de Motociclismo, integradas 
na área desportiva. 

" Ratificar a licença especial de Ruído requeridas por: 

- Marco Gabriel Graça Constantino, em representação de Marco 
Constantino - Unipessoal, [da, para realização de espetáculos de musica ao 
vivo, no Café 7 Art, sito na Rua Fialho de Almeida, 2 em Castro Verde, pelo 
período de 29 dias. (despacho 14.01.2023). 

- Diogo Jesus Guerreiro, em representação da Comissão de Finalistas da 
Associação de Estudantes, para realização de musica ao vivo, no Pavilhão 
dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, sito em Castro Verde, das 22 
às 5h de dia 13 de janeiro a 14 de janeiro de 2023. (despacho 14.01.2023). 

" Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de relação 
jurídica de emprego, na carreira / categoria de Assistente operacional 
(Motorista de Transportes Piiblicos). 

" Aprovar nos termos do nos do arto7l do D[ 555/99 de 16 de dezembro, na 
sua atual redação a caducidade dos processos: 
-P0 n033/2019, em nome de Arlindo do Nascimento Gonçalves, para 
legalização de habitação sita na Rua das cantigas n°1 em Monte da Sete. 
- P0 n022/2022, em nome de Filipe Manuel Caetano Maruta, para alteração 
de habitação unifamiliar, sita na Rua Nova da Feira n°15 em Castro Verde. 

" Aprovar com base no parecer da DOGU a adenda ao Projeto de Execução, 
Pavimentação, Drenagem e Sinaízação da EM 535 (13,7 Km) entre Castro 
Verde e Ourique-Gare. 



" Aprovar a fundamentação apresentada pelo Setor de Gestão de Contratos, 
para abertura de procedimento de prestação de serviços por ajuste direto, 
para aquisição de serviços na área de eletrotécnica e eletromecânica no 
Concelho de Castro Verde, com Cetelmira Centro Técnico de Eletricidade 
do Mira, Lda, pelo valor de 600 ¬/mês, (valor 5/iva), o que perfaz um valor 
de 14 400,00¬, mantendo-se em vigor pelo prazo de 24 meses. 

" Aprovar a fundamentação apresentada pelo Setor de Planeamento e Gestão 
de Contratos, para o efeito de retificação da proposta de abertura de um 
procedimento por Concurso Público aprovado em 22.09.2022, referente ao 
Projeto de Execução, Pavimentação, Drenagem e Sinalização da EM 535 
(13,7 Km) entre Castro Verde e Ourique-Gare, constituída nos termos da al)b 
do nol do artol9 do CCP, pelo preço base de 1 761 000,00 ¬. 

" Aprovar a fundamentação apresentada pelo Setor de Planeamento e Gestão 
de Contratos, para abertura de um procedimento por Concurso Público, 
referente à Empreitada de requalificação do edifíco do Centro 
Coordenador de Transportes, constituída nos termos da al)b do nol do 
art020 do CCP, pelo preço base de 197 000,00 ¬. 

" Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de Execução da 
Conduta para Abastecimento à Zona Industrial de Castro Verde. 

" Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de valorização 
Urbana do eixo Largo Vitor Prazeres / Rua Dr. Ant6no Francisco Colaço e 
Remodelação Parcial da Rede de Águas de Castro Verde. 

" Aprovar a concessão / exclusão, às candidaturas ao cartão social a que se 
refere a informação n0.629 de 22.12.2022, da Subunidade de Ação Social e 
Saúde. 

" Aprovar o programa do Festival Entrudanças 2023, a levar a efeitos nos dias 
17 a 19 de Fevereiro de 2023. 

" Aprovar a concessão à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá(os 
de Castro Verde, um subsídio no valor de 12 000 ¬, para fazer face à 
componente não elegível do projeto de Candidatura para melhoramentos 
ao nível dos equipamentos, já aprovado. 

Para constar e produzir os devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser publicados nos lugares públicos do costume, bem como a 
sua divulgação na página da Autarquia em www.cm-castroverde.øt. 

Paços do Município de Castro Verde, 30 de janeiro de 2023. 

O Presidente da Câmara, 

- António José Brito - 


