
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL  
(nº. 108/13) 

 
Publicidade das deliberações da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no 

artigo 56º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro. 
 
António João Fernandes Colaço, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, torna 
público que na reunião desta Autarquia, realizada no dia 6 de Novembro corrente, foram 
proferidas as seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 

• Solicitar à Assembleia Municipal que eleja os representantes do Município no Conselho 
Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Defesa da Floresta e no Conselho 
Cinegético Municipal. 

• Aprovar a inclusão de três novos itens na tabela de preços do Parque de Campismo. 
• Emitir parecer prévio para a celebração do contrato de aquisição de serviços de âmbito 

económico e financeiro 
• Ratificar o despacho de aprovação do Relatório Final do Concurso de Aquisição de 

Combustíveis Rodoviários em Postos de Abastecimento Público. 
• Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de Construção do Centro de 

Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo. 
• Aprovar para efeitos de deliberação final o processo de obras da Somincor, para 

construção de um armazém Litoteca nº 4, no Couto Mineiro Neves Corvo. 
• Aprovar o Programa Actividade Com’Vida para a Época Desportiva 2013/2014. 
• Aprovar a renovação do Protocolo de Cooperação com a Associação de Atletismo de 

Beja. 
• Aprovar a realização do IV Meeting de Atletismo de Castro Verde. 
• Aprovar a alteração ao circuito dos transportes escolares, cuja abertura do procedimento 

concursal foi aprovada em reunião de 14 de Agosto de 2013. 
• Aprovar a concessão de apoios no âmbito da Ação Social Escolar – Transportes 

Escolares, nos termos do Regulamento de Ação Social Escolar, conforme informação nº 
837 do Gabinete de Educação e Ação Social. 

• Aprovar a concessão de auxílios económicos aos alunos no âmbito da Ação Social 
Escolar, nos termos da informação nº 835 do Gabinete de Educação e Ação Social. 

• Deferir os diferentes pedidos de concessão e renovação de cartões sociais a que se 
refere a informação nº.838 do Gabinete de Educação e Ação Social. 

 
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, 7 de Novembro de 2013. 
 

O Vice-Presidente da Câmara, 
 
 
 

- António João Fernandes Colaço -  


