
 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL 

(nº 115/16) 
 

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

• Aprovar uma atualização do tarifário de água, saneamento e resíduos para o ano de 
2017, ao abrigo do disposto no artigo 10º. do Regulamento de Taxas e Preços, em vigor, 
de acordo com a taxa de inflação, que segundo estimativa da “Economia e Finanças”, se 
irá situar nos 0,06%. 

• Aprovar a 11ª. alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso. 

• Aprovar o pedido de legalização da construção de uma moradia na Rua Eça de Queiroz 
nº.12, em Castro Verde, de Maria da Conceição Domingos Marques. 

• Emitir parecer favorável sobre o pedido de viabilidade de construção de uma moradia de 
r/c e 1º.andar, na Rua 1º. de Maio, no Monte dos Geraldos, requerido por João Manuel 
da Luz Arsénio. 

• Emitir certidão para fracionamento fundiário relativa à localização do Cemitério de São 
Marcos da Ataboeira, e respetivos acessos e estacionamentos, no prédio rústico inscrito 
na respetiva matriz sob o art.º 17, secção G, da freguesia de São Marcos da Ataboeira. 

• Apoiar a realização do 4º. Grande Prémio de Atletismo do Campo Branco, do 
Campeonato Distrital de Estrada e da Caminhada Feliz Ano Novo, a realizar no próximo 
dia 8 de Janeiro, em Castro Verde, concedendo um apoio financeiro à Associação de 
Atletismo de Beja, no montante de 1.575,00 €, para fazer face às despesas relacionadas 
com o pagamento dos prémios monetários, assumindo aquela associação o pagamento 
dos mesmos. 

•  Conceder à Associação de Solidariedade Social Seara de Abril um apoio financeiro no 
valor de 2.500 € para fazer face a despesas com a aquisição de uma viatura para 
transporte de seus utentes, e no montante de 5.000 € para fazer face a despesas com a 
manutenção e funcionamento do edifício e espaços exteriores envolventes. 

• Conceder os cartões socias a que se refere a informação nº.923 da Divisão da Ação 
Social, Educação, Cultura e Desporto. 
 

Paços do Município de Castro Verde,22 de Dezembro 2016. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

- Francisco Duarte -  


