
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL 
(nº 114/15) 

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 25 de Novembro corrente, foram proferidas as seguintes 
deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 

• Rejeitar, por maioria, a proposta apresentada pelos Srs. Vereadores do Partido Socialista, na 
reunião do executivo realizada no dia 14 de Outubro, sobre a redução da taxa do IMI a famílias 
numerosas. 

• Aprovar a 9ª. alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano de 2015. 
• Decorrido o período de apreciação pública, aprovar as propostas dos Regulamentos Municipais 

de Abastecimento de Água, de Serviços de Saneamento de Águas Residuais Urbanas; e Gestão 
de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, para efeitos de apreciação e votação da Assembleia 
Municipal. 

• Fixar em 10,00 € o preço de venda ao público do CD “Planície a Cantar - Coletânea de Grupos 
Corais de Castro Verde.” 

• Aprovar a proposta de revisão do zonamento (artigo 62º. do CIMI), mantendo os Coeficientes de 
Localização (CL) em vigor, à exceção da localidade de Stª. Bárbara de Padrões que aumenta de 
0,50 para 0,60, ficando igual ao de todas as sedes de freguesia, e da localidade de Sete que 
diminui de 0,60 para 0,50 ficando igual às restantes localidades que não são sede de freguesia. 

• Na sequência das vistorias efetuadas ao prédios sitos na Rua Nova nºs 10 e 12, do Monte dos 
Aivados, notificar ao respetivos proprietários para procederem à sua demolição e remoção dos 
materiais sobrantes, dado o seu estado de ruina que não permite a recuperação dos mesmos e 
que estão a prejudicar os prédios vizinhos. 

• Aprovar os projetos de arquitetura e das especialidades apresentados poe José António Jesuíno, 
para alteração de fachada do seu prédio sito na Rua Fialho de Almeida nº.31, em Castro Verde. 

• Conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, um apoio 
financeiro no montante de 15.000 €, ao abrigo do disposto no artigo 2 da cláusula 1ª. do 
protoloco de colaboração mútua. 

• Conceder à Associação “Moços D’uma Cana” um apoio financeiro para apoio à edição do CD 
“Nos Bancos da Minha Escola” assim como para fazer face a despesas com a produção do 
espetáculo na Feira de Castro 2015. 

• Conceder, renovar e indeferir os cartões sociais a que se refere a informação nº. 808 da Divisão 
da 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, 27 de Novembro de 2015. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

- Francisco Duarte -  


