
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL  
(nº.99/13) 

 
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 11 de Setembro corrente, foram proferidas as 
seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 

• Aprovar a 8ª. alteração ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso. 

• Aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta de 
reajustamento da despesa associada à rúbrica 02.03.07.01 do Plano Plurianual de Investimentos 
(PPI). 

• Autorizar, por maioria, com um voto contra e uma abstenção, dos Srs. Vereadores do Partido 
Socialista, a alienação de dois lotes de terreno, situados na Rua Nova da Feira, em Castro 
Verde, para construção de instalações para serviços de caráter oficinal ou industria, através de 
concurso púbico. 

• Ratificar a decisão tomada pelo Sr. Presidente relativa à apresentação de proposta para 
aquisição de fração do prédio urbano sito na Rua Alexandre Herculano nºs.11 e 13, em Castro 
Verde, na sequência do processo de insolvência, em curso, da Cooperativa Popular Castrense.  

• Decorrido o respetivo período de apreciação pública, conforme deliberação tomada na reunião 
de 17 de Julho do ano corrente, sem que tenham sido apresentadas quaisquer reclamações ou 
sugestões, aprovar a operação de loteamento municipal do Parque de Feiras e Exposições de 
Castro Verde. 

• Conceder um apoio financeiro no montante de 100,00 € e a cedência do Estádio Municipal, à 
CORTIÇOL - Cooperativa de Informação e Cultura, para a realização do Torneio de Futebol José 
António Castilho, da Rádio Castrense. 

• Emitir parecer favorável à candidatura apresentada por José de Sousa Tomé (Padaria e 
Pastelaria), com sede em São Marcos da Ataboeira, ao Programa de Apoio ao Investimento 
Empresarial “Castro Investe”. 

 
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, 13 de Setembro de 2013. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  


