
 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL  
(nº 9/13) 

 
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 27 de Fevereiro corrente, foram 
proferidas as seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 
 

 Pronunciar-se favoravelmente sobre o pedido de mobilidade interna na categoria do 
assistente operacional desta Autarquia, Rui Manuel Belchior Matos Albino, para a 
Administração Regional de Saúde do Alentejo. 

 Aprovar o projeto de arquitetura apresentado por Maria Vitória da Piedade Pinto Correia 
para construção de habitação na Rua de Cerca nº.10, em Neves da Graça. 

 Conceder alvará de autorização de utilização para turismo rural – casa de campo, 
requerido por Jorge Rodrigo Nunes de Vasconcelos de Lencastre Bobone, no Monte da 
Apariça, na freguesia de São Marcos da Ataboeira. 

 Aprovar a proposta de dinamização dos Jogos Concelhios a realizar durante os meses 
de Março a Junho do ano corrente. 

 Aprovar o projeto Castro Wireless, celebrando para o efeito um protocolo de cooperação 
com a Junta de Freguesia de Castro Verde. 

 Celebrar com a Associação Nacional de Jovens Empresários – Núcleo do Alentejo, um 
protocolo de cooperação, para em parceria com o Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento disponibilizar uma envolvente qualificada de iniciativas e serviços de 
apoio à concretização de iniciativas empresariais. 

 
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, 28 de Fevereiro de 2013. 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  


