
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL  
(nº 116/12) 

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 11/1. 

 
António João Fernandes Colaço, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, torna público 
que na reunião ordinária desta Autarquia, realizada no dia 19 de Dezembro corrente, foram proferidas as 
seguintes deliberações, tomadas por unanimidade, destinadas a terem eficácia externa: 
 

• Aprovar a 11ª. alteração ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso. 
• Aumentar em 50.075,35 € o seu capital social na Associação de Municípios para a Gestão da 

Água Pública no Alentejo, dando cumprimento ao aprovado pela respetiva Assembleia 
Intermunicipal. 

• Conceder à Casa do Alentejo, em Lisboa um apoio financeiro no montante de 5.000 € para fazer 
face a despesas com a conclusão de obras de conservação na sua sede. 

• Conceder à Casa do Benfica, de Castro Verde, ao abrigo do disposto na alínea a) do ponto 2 da 
cláusula 1ª. do protocolo de colaboração celebrado com a mesma, um subsidio no montante de 
1.500 € para fazer face a despesas com a aquisição de uma carrinha de transporte da sua 
equipa de futebol feminino. 

• Conceder à Associação de Estudantes da Escola Secundária de Castro Verde um subsídio no 
montante de 500 € para fazer face a despesas com a implementação do seu Plano de Atividades 
do ano escolar em curso. 

• Ratificar o protocolo de colaboração estabelecido com a Escola Superior de Tenologia e Gestão 
do Instituto Politécnico de Beja. 

• Aprovar a proposta de alteração ao Regulamento Interno do Parque de Campismo Municipal, no 
que se refere aos preços praticados no mesmo. 

• Deferir os diferentes pedidos de renovação de autorizações para o exercício da atividade de 
venda ambulante requeridos por comerciais residentes no concelho de Castro Verde, nos 
concelhos limítrofes e não confinantes. 

• Ratificar as decisões tomadas pelo Júri do Concurso de Fotografia “Castro e o Comércio”, bem 
como lançar um novo concurso nos moldes do anterior. 

 
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 a sua divulgação na página da Autarquia em 
(www.cm-castroverde.pt)  
 
Paços do Município de Castro Verde, 26 de Dezembro de 2012. 
 
 

O Vice-Presidente da Câmara, 
 
 

- António João Fernandes Colaço –  
 

 


