
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL 

(nº. 133/13) 
 

Publicidade das decisões da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no 
artigo 56º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro. 

 
Francisco José Caldeira Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, torna público que na 
reunião desta Autarquia, realizada no dia 18 de Dezembro corrente, foram proferidas as seguintes 
deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 
 

• Aprovar a 10ª. alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso. 

• Pedir autorização à Assembleia Municipal para a celebração de contrato de locação financeira 
com o Banco Santander Totta SA. 

• Pedir autorização à Assembleia Municipal para nomeação de auditor externo para auditar as 
contas do Município. 

• Emitir pareceres prévios para a renovação e celebração de diversos contratos de aquisição de 
serviços. 

• Apoiar logisticamente a Coordenação Local do Desporto Escolar do Alentejo Sul e Alentejo 
Litoral a realização do Corta Mato Distrital do Desporto Escolar, em Castro Verde, no dia 4 de 
Fevereiro de 2014. 

• Celebrar com a Baal 17 - Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo, um protocolo de 
colaboração com o objetivo de manter uma programação regular de teatro, que equacione os 
diferentes públicos, com destaque para o infantil e jovem, e simultaneamente potencie parcerias 
que possibilitem o apoio à existência de companhias de teatro na região. 

• Proceder a uma atualização do preço das publicações e de outros materiais editados pela 
Autarquia, assim como as normas da sua venda à consignação. 

• Conceder à Delegação de Castro Verde da Cruz Vermelha Portuguesa um apoio financeiro no 
montante de 10.000 € para adquirir uma tenda insuflável para ser usada tanto em caso de 
emergência, servindo como posto de triagem ou alojamento temporário, como em situações de 
normalidade, no apoio a eventos e provas desportivas. 

 
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, 19 de Dezembro de 2013. 
 

O Presidente da Câmara 
 

 
 

- Francisco Duarte -  


