
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL 

(nº 118/14) 
Publicidade das decisões da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no nº. 1 do 

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

 Aprovar uma moção congratulando-se pela decisão da UNESCO ao classificar o cante 
alentejano como património cultural e imaterial da Humanidade. 

 Aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta de 
atualização da Tabela de Taxas Municipais. 

 Aprovar o calendário de Feiras e Mercados a realizar no ano de 2015. 

 Emitir pareceres prévios para a celebração dos contratos de aquisição de serviços de impressão 
de material informativo e promocional das atividades promovidas ou apoiadas pela Autarquia; 
para elaboração do programa de ativação e promoção do CIEBAL; e de aquisição de serviços de 
atividade física junto da população - Projeto Boccia Sénior. 

 Notificar os proprietários dos edifícios degradados sitos na Rua das Oliveiras nºs. 3, 5, 7, 9, 11 e 
13 e Rua Maria Lemos nºs. 12, 14 e 16, no Monte dos Aivados, da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, para procederem à sua demolição e remoção face ao perigo que os 
mesmos apresentam, pondo em causa a salubridade dos edifícios vizinhos e a segurança de 
pessoas e bens que circulam na via pública. 

 Celebrar com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde Casével, com o 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde e com a Cortiçol - Cooperativa de Informação e 
Cultura de Castro Verde, um protocolo de cooperação no âmbito do Projeto “Viola Campaniça” 
no Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 

 Apoiar financeira e logisticamente a realização do V Meeting de Atletismo Jovem de Castro 
Verde, dando cumprimento ao plano de ação protocolado com a Associação de Atletismo de 
Beja. 

 Conceder ao Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores do Município um apoio financeiro para a 
realização de um convívio entre os seus sócios com um jantar comemorativo do seu 23º. 
Aniversário. 

 Conceder e renovar os cartões sociais a que se refere a informação nº. 825 da Divisão de Ação 
Social , Educação, Cultura e Desporto. 

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 eletrónica da Autarquia 
em (www.cm-castroverde.pt). 
 
Paços do Município de Castro Verde, 9 de Dezembro de 2014 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 

- Francisco Duarte -  

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

