
 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL  

(nº 91/12) 
 
 

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 24 de Outubro corrente, foram proferidas as seguintes 
deliberações destinadas a terem eficácia externa: 
 

• Ratificar e emitir pareceres prévios na celebração de diversos contratos de aquisição de serviços 
por ajuste direto. 

• Conceder os auxílios económicos escolares para o ano letivo de 2012/2013. 

• Conceder os auxílios referentes aos transportes escolares para o ano letivo de 2012/2013.  

• Proceder à receção definitiva das obras de urbanização do loteamento urbano sito na Rua da 
Esteva e dos Malmequeres, em Castro Verde, licenciadas pelo alvará nº.1/2005, cujo promotor è 
a DISITIR – Sociedade Imobiliária Ld.ª. 

• Conceder ao Lar Jacinto Faleiro, um apoio financeiro no montante de 3.000 € destinado a 
custear despesas com a aquisição de diverso equipamento para o ginásio de fisioterapia que 
pretende instalar nas suas instalações. 

• Apoiar a realização de um “Workshop” sobre “Gestão de Conflitos e Mediação Familiar”, no 
próximo dia 15 de Novembro, em Castro Verde, no âmbito do protocolo de colaboração entre o 
NAV – Núcleo de Apoio a Vitimas de Violência Doméstica e esta Autarquia, e em parceria com a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro Verde. 

• Apoiar a realização do III Meeting de Atletismo Jovem, a realizar no próximo dia 3 de Novembro, 
em Castro Verde, em parceria com a Associação de Atletismo de Beja, com a colaboração da 
Junta de Freguesia de Castro Verde, do Futebol Clube Castrense e da Sociedade Recreativa e 
Desportiva Entradense. 

• Aprovar a proposta do programa “Atividade Com’ Vida, para a época 2012/2013. 

• Emitir parecer favorável sobre a escala de turnos de serviço da farmácia local, para o ano de 
2013. 

 
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, 29 de Outubro de 2012. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  


