
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL  
(nº 6/13) 

 
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. 

 
Francisco José Caldeira Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, torna público 
que na reunião ordinária desta Autarquia, realizada no dia 30 de Janeiro corrente, foram 
proferidas as seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 
 

• Emitir parecer genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços, 
desde que o seu montante não ultrapasse os 5.000 € e que o trabalho a executar se 
enquadre em quaisquer das seguintes situações: Ações de formação que não 
ultrapassem cento e trinta e duas horas e qualquer contrato de aquisição de serviços 
cuja execução se conclua no prazo de vinte dias a contar da notificação da adjudicação. 

• Emitir parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de pintura 
da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, por ajuste direto, após consulta a 5 
entidades, com um preço base de 22.000 €. 

• Conceder alvará de autorização de casa de campo para fins turísticos a Maria Glória 
Guerreiro Camacho, após conclusão das obras no seu edifício sito na Rua 25 de Abril 
nº.4, no Monte das Piçarras. 

• Ratificar a decisão tomada pelo Sr. Presidente na prorrogação da suspensão do prazo 
para apresentação de propostas, até ao dia 12 de Fevereiro próximo, na empreitada de 
construção do Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo. 

• Conceder o apoio logístico solicitado pelo FC Pied du Jura e da Seleção Suíça Sub 20 – 
Futebol Feminino, para a realização de estágios nos dias 14 e 18 de Fevereiro e nos 
dias 11 a 16 de Março, no Estádio Municipal 25 de Abril, em Castro Verde, incluindo este 
último a realização de jogo de futebol entre Portugal – Suíça, nos dias 12 de Março. 

 
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,31 de Janeiro de 2013. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  


