MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE
CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL
(nº. 114/13)
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 20 de Novembro corrente, foram proferidas as
seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia externa:
• Aprovar a 9ª. alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso.
• Aprovar, por maioria, com duas abstenções, a proposta do Orçamento e Opções do
Plano para o ano de 2014, bem como submete-la à apreciação e votação da Assembleia
Municipal.
• Aprovar, por unanimidade as minutas dos protocolos a estabelecer com as Juntas de
Freguesia, no ano de 2014, visando a delegação de competências, apoio na
prossecução de diversas obras património das mesmas e prestações de diversos
serviços, para efeitos de apreciação e votação da Assembleia Municipal.
• Aprovar, por unanimidade, a proposta do Mapa de Pessoal, para o ano de 2014, bem
como submete-la à apreciação e votação da Assembleia Municipal.
• Retificar, por unanimidade, a decisão tomada na reunião anterior relativa à emissão de
parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de pintura de
vários edifícios municipais e dos exteriores da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios.
• Ratificar, por unanimidade, a decisão tomada pelo Sr Presidente na emissão de parecer
prévio para celebração de contrato para prestação de serviços de aluguer, montagem e
desmontagem de iluminação decorativa de Natal, junto da empresa Fabrilight Iluminações Festivas.
• Aprovar, por unanimidade, a proposta de autorização prévia junto da Assembleia
Municipal para a realização de despesas, logo na fase de compromisso, com novos
projetos de investimento, contratos de locação, acordo de cooperação técnica e
financeira, parcerias, que se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente
da sua forma jurídica, conforme dispõe a Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro.
• Emitir, por unanimidade, parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de
serviços de auditoria externa às contas do Município.
• Atribuir e renovar, por unanimidade, os cartões sociais a que se refere a informação nº.
890 do Gabinete de Educação e Ação Social.
• Ratificar, por unanimidade, a decisão tomada pelo Sr. Presidente ao atribuir um subsídio
no montante de 20.000 € para fazer face a despesas iniciais de funcionamento e para
adquirir alguns equipamentos ainda em falta na sua Estrutura Residencial para Pessoas

Idosas de Santa Bárbara de Padrões, cuja abertura se verificou, no dia 2 do corrente
mês, após a conclusão do processo de atribuição de acordos de cooperação e
cumpridas as formalidades necessárias junto do Instituto de Segurança 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, 6
de Dezembro de 2013.

O Presidente da Câmara

- Francisco Duarte -

