
 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL 
(nº 72/16) 

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

• Aprovar as propostas do Orçamento e Opções do Plano parta o ano de 2017, e 
submete-las à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

• Emitir parecer favorável para a celebração de contrato de aquisição de serviços de  
• Aprovar os projetos das especialidades para efeitos de deliberação final sobre o 

processo de obras de Ana do Carmo Sindoncha Romeiro Costa, para construção de 
habitação na Rua Eugénio de Andrade, lote 22, em Castro verde. 

• Aderir à iniciativa “Cidades pela Vida - Cidades contra a Pena de Morte”, sob proposta 
da Comunidade de Sant’Egídio, fundadora da rede de Municípios “Cidades pela 
Vida/Cidades contra a pena de Morte”. 

• Conceder os cartões sociais a que se refere a informação nº. 814 da Divisão de Ação 
Social, Educação, Cultura e Desporto. 

• Aprovar um voto de congratulação pelo trabalho desenvolvido e os resultados 
alcançados junto de todos os atores, em especial os alunos, do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde que estiveram e estão envolvidos na participação na iniciativa 
“Euroscola/Parlamento dos Jovens.” 

• Conceder ao Agrupamento de Escolas de Castro Verde um apoio financeiro, no 
montante de 500 €, para fazer face a despesas com a viagem dos Jovens de Castro 
Verde ao Parlamento Europeu, no âmbito do prémio que lhe foi atribuído na iniciativa 
acima referida.  

• Conceder ao Grupo Coral Feminino “As Atabuas” de São Marcos da Ataboeira, um apoio 
financeiro no montante de 500 €, para fazer a despesas com a realização de um 
encontro de grupos corais, no âmbito do seu XVI Aniversário. 

• Aprovar o Programa Atividade Com’ Vida - Época Desportiva 2016/2017. 
• Aprovar uma adenda ao ponto 84 da Tabela de Preços Municipais, relativa à exibição 

cinematográfica em 3D, no Cine Teatro Municipal  
 
Paços do Município de Castro Verde, 27 de Outubro de 2016.  
 

O Presidente da Câmara 
 
 

- Francisco Duarte -  


