
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
EDITAL  
(nº 66/13) 

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 3 de Julho corrente, foram proferidas as seguintes 
deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 

 Aprovada a 5ª Alteração aos Documentos Previsionais; 

 Aprovada a Alienação de Prédio Urbano, sito no Monte dos Viseus, por Concurso Público com 
base de licitação 25.000€; 

 Aprovadas as Contas Finais das Empreitadas de Requalificação do Estádio 25 de Abril e do 
Caminho Agrícola entre Entradas e São Marcos da Ataboeira; 

 Aprovado o Projeto para execução do “Campo de Jogos de Areia”; 

 Aprovada a Alienação conjunta de lote de terreno sito na Rua Almeida Garrett nº 24, em Castro 
Verde; 

 Ratificado o despacho do Sr. Presidente de 26/06/2013 a aprovar a conclusão e remodelação de 
edifício destinado a Casa de Campo, sito no Monte da Piçarrinha, requerido por Luís Manuel 
Neves Luís; 

 Aprovado, o Destaque de Prédio no Interior de Perímetro Urbano sito na Travessa das 
Fontaínhas em Castro Verde, requerido por João Tiago da Fonseca Colaço Guerreiro; Não votou 
o Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro por se encontrar impedido; 

 Aprovado o Destaque de Prédio Urbano no Interior do Perímetro Urbano, sito na Horta do Aviário 
em Castro Verde, requerido por José Francisco do Carmo Gregório; 

 Aprovada a Instalação de Unidade de Produção Primária Apícola em prédio existente na “courela 
de Vale Mantrastos” – Geraldos, Castro Verde, requerido por Ana Margarida dos Sanrtos 
Delgado Rocha; 

 Aprovada a prorrogação do Protocolo com a Associação Regina Cordium para a realização de 
um atelier de ATL Verão 2013; 

 Aprovada, a atribuição de subsídio à CORTICOL, C.R.L. no valor de 3.000€ para a realização da 
14ª Corrida de Toiros Rádio Castrense, acrescido de 300€ para ajuda no transporte da praça de 
toiros, bem como o apoio logístico habitual; Não votou o Sr. Vereador José Francisco Colaço 
Guerreiro por se encontrar impedido; 

 Aprovada a atribuição de um subsídio à Associação “Grupo de Amigos dos Namorados” no valor 
de 400€ para a realização das Festas Tradicionais dos Namorados, bem como o apoio logístico 
para a realização do evento; 

 Aprovado um conjunto de normas para o enquadramento do Trabalho Voluntário nas ações 
ATL’s de Verão e Quiosque de Leitura das Piscinas Municipais; 

 Aprovado o pedido de utilização das piscinas municipais para as atividades do ATL do Município 
de Ourique. 

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, 20 de Junho de 2013. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  

http://www.cm-castroverde.pt/

