
 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL 
(nº 73/16) 

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

• Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2017, e submetê-lo à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. 

• Alienar ao Sr. Miguel Filipe Tomé Mestre o lote de terreno nº. 28, sito na Rua Álvaro Cunhal, em 
Entradas, ao abrigo do concurso público aberto para efeito em 20 de Janeiro de 2016. 

• Aprovar os projetos de alargamento, pavimentação, drenagem e sinalização da CM 507 e do CM 
1139, entre Castro Verde e A-do-Neves, para efeitos do lançamento do procedimento concursal 
para execução das mesmas obras. 

• Aprovar a alteração do alçado do imóvel do Sr. Deonaldo Fernandes Rosa, sito na Rua de 
Aljustrel nº 52, em Castro Verde. 

• Declarar a caducidade dos processos de obras nº.12 e 25/2014, da Casa Agrícola Fonseca 
Perdigão e de Vasco Miguel Gonçalves Eugénio. 

• Celebrar um protocolo de colaboração com a Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense. 
• Celebrar um protocolo de colaboração com a Associação de Moradores do Bairro dos 

Bombeiros. 
• Conceder à mesma Associação um apoio financeiro no valor de 2.000 € para apoio às atividades 

desenvolvidas no ano de 2016, no âmbito daa sua Secção de Pesca Desportiva. 
• Alterar a deliberação tomada na reunião de 25 de Maio do ano corrente, referente ao apoio 

prestado ao Grupo dos Amigos dos Aivados, para realização da sua festa tradicional de Verão, 
transferindo o apoio financeiro concedido para a Associação Jangada D’Exemplos, fundada pelo 
mesmo Grupo por questões que se prendem com dinâmicas internas. 

• Conceder os cartões sociais a que se refere a informação nº. 850 da Divisão de Ação Social, 
Educação, Cultura e Desporto. 

• Ratificar o acordo de cooperação “Dialogues and Mobility of Mediterranean Contemporary 
Popular Music on Festival Sete Sóis Sete Luas Network”. 

• Aprovar o Regulamento da iniciativa de dinamização do comércio local “Ofereça Castro Verde. 
Compre no comércio local” 

 
Paços do Município de Castro Verde, 10 de Novembro de 2016.  
 

O Presidente da Câmara 
 
 

- Francisco Duarte -  


