
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL  
(nº 61/13) 

 
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 5 de Junho corrente, foram proferidas as seguintes 
deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 
 

• Submeter à apreciação pública as propostas dos Regulamentos Municipais sobre o 
Licenciamento de Atividades Diversas, de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Venda ao Público e de Prestação de Serviços e Ocupação de Espaço Público e de Publicidade. 

•  Na sequência do concurso aberto para o efeito, adjudicar a construção do Centro de Iniciativas 
Empresariais do Baixo Alentejo, ao concorrente classificado em primeiro lugar, a empresa 
CONSTROPE - CONGEVIA -. Engenharia e Construção SA, pelo montante de 997.356,56 €. 

• Aprovar a aprovação de loteamento municipal a realizar em Casével. 

• Suportar a comparticipação financeira que lhe cabe, no montante de 157,69 €, como autarquia 
aderente na realização da OVIBEJA, no âmbito do respetivo Programa Cultural e Recreativo. 

• Conceder à Associação de Solidariedade Social Seara de Abril um apoio financeiro no montante 
de 15.000 € para fazer face a despesas com a aquisição de equipamento para a sua Estrutura 
Residencial de Pessoas Idosas. 

• Atribuir ao Agrupamento de Escolas de Castro Verde, um apoio financeiro no montante de 500 € 
ao prémio de leitura “Os Heróis dos Livros”, iniciativa promovida em parceria com a Biblioteca 
Municipal e o Projeto Ler +. 

• Aprovar a proposta de realização de Ateliers de Ocupação de Tempos Livres, para as férias de 
Verão de 2013, destinados a crianças residentes no concelho, com idades compreendidas entre 
os 6 e os 12 anos. 

• Celebrar com a CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género um protocolo de 
cooperação no contexto de integração progressiva da dimensão do género, nas políticas e ações 
a desenvolver e promover pela autarquia no âmbito da Cidadania e Igualdade de Género. 

 
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 Junho de 2013. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  


