
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
EDITAL  

(nº112/12) 
 
Publicidade das decisões da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 91º. da 

Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 

Francisco José Caldeira Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, torna público 
que na reunião ordinária desta Autarquia, realizada no dia 21 de Novembro corrente, foram 
proferidas as seguintes deliberações destinadas a terem eficácia externa: 

• Aprovar, por maioria, com duas abstenções, as propostas das Opções do Plano e Orçamento 
Municipais para o ano de 2013, a fim de serem submetidas à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. 

• Aprovar, por maioria, com duas abstenções, a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 
2013, a fim de ser submetida a apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

• Aprovar, por unanimidade, a proposta de criação de nova estrutura orgânica hierarquizada dos 
serviços municipais, a fim de ser submetida à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

• Aprovar a proposta de procedimento concursal para provimento de dois lugares de assistente 
operacional (coveiros), a fim de ser submetida a apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

• Emitir, por maioria, com duas abstenções, diversos pareceres prévios vinculativos para a 
celebração/renovação diversos contratos de aquisição de serviços, no âmbito da aplicação da 
Lei nº.12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 

• Aprovar, por maioria, com duas abstenções, proposta de autorização prévia junto da Assembleia 
Municipal para a realização de despesas, logo na fase de compromisso, com novos projetos de 
investimento, contratos de locação, acordo de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se 
prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, conforme 
dispõe a Lei nº.8/2012, de 21 de fevereiro. 

• Aprovar, por maioria, com duas abstenções, proposta no sentido de submeter à apreciação e 
votação da Assembleia Municipal a ratificação das autorizações prévias relativas a diversos 
contratos de aquisição de serviços, bem como solicitar autorização genérica de autorizações 
prévias, para futuros compromissos plurianuais a comprometer até final do ano de 2012. 

• Conceder, por unanimidade, à Confraria dos Cavaleiros de São Pedro, de Castro Verde, um 
apoio financeiro no montante de 250 €, para fazer face a despesas com a Festa do seu 4º. 
Aniversário. 

• Ratificar, por unanimidade, os protocolos de colaboração acordados com o Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde e com a Fundação Joaquim António Franco e seus Pais, para o 
fornecimento de refeições escolares. 

Para constar e produzir os devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume, bem como na sua divulgação na página da Autarquia em 
(www.cm-castroverde.pt)  
 
Paços do Município de Castro Verde, 22 de Novembro de 2012. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  


