
 

 
 

PRAÇA DO MUNICÍPIO • 7780-217 CASTRO VERDE • TEL.: +351 286 320 700 • FAX: +351 286 320 709 • E-MAIL: geral@cm-castroverde.pt 

 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
EDITAL 

 
Sessão pública ordinária de 29 de Setembro de 2015 

 
Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde: 

 
Torna público, de harmonia com as disposições legais aplicáveis, que no próximo dia 29 de 
Setembro, pelas 21,30 horas, se realizará na Sala de Sessão do Edifício dos Paços do 
Concelho, uma sessão ordinária desta Assembleia Municipal que versará a seguinte ordem de 
trabalhos: 
                                                              Período antes da ordem do dia: 

 
• Aprovação das atas das sessões anteriores (ordinária e extraordinária). 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
 
                                                                          Ordem do dia  
 
  1º. - Apreciação e votação de proposta da 3ª. alteração ao Mapa de Pessoal para 2015. 
  2º. - Apreciação e votação de proposta de recurso à reserva de recrutamento de dois lugares de Assistente 
        Operacional (Cantoneiro de Limpeza). 
  3º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2016. 
  4º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas municipais sobre imóveis, em 2016. 
  5º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 2016. 
  6º. - Apreciação e votação de projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vila de Castro 
         Verde. 
  7º. - Apreciação e votação de proposta para autorização à Câmara para contratação de empréstimos  
         bancários. 
  8º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
  9º. - Outros assuntos de interesse. 
10º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Paços do Município de Castro Verde, 15- de Setembro de 2015. 
 

 
A Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

- Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo - 


