
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

EDITAL  
(nº. 106/13) 

 

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 23 de Outubro corrente, foram proferidas as 
seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 

 Nos termos do disposto no ponto 3 do artigo 14º. do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de 
Abril, conjugado com a alínea a) do ponto 1 do artigo 13º do Regulamento Interno do 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde, nomear os cidadãos Paulo Jorge 
Nascimento, Maria Manuela Revés Florêncio e Maria de Fátima Fialho Silva como 
representantes no Conselho Geral do referido Agrupamento. 

 Alinear o lote de terreno nº.33, sito na Rua Timor Lorosae, ao proponente Hugo José 
Rianço Encarnação, pela quantia de 15.001,00 € nos termos do respetivo concurso. 

 Emitir parecer prévio para a celebração do contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte de alunos entre Castro Verde e São Marcos da Ataboeira, pelo 
valor de 40,00 € dia, até ao término do ano letivo corrente. 

 Aprovar o projeto de arquitetura apresentado por Nuno Gonçalo Palma Felisberto, para 
construção de uma habitação na Rua das Bicas, na localidade de Namorados. 

 Homologar o Relatório Final II elaborado pelo Júri do Concurso Público para prestação 
de serviços especiais de transporte de alunos que frequentam o ensino escolar no 
concelho de Castro Verde, no corrente ano letivo. 

 Proceder a abertura das candidaturas à atribuição dos apoios económicos aos estudos 
do ensino superior. 

 Deferir os diferentes pedidos de concessão e renovação de cartões sociais a que se 
refere a informação nº.814 do Gabinete de Educação e Ação 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, 25 de Outubro de 2013. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte -  

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

