
 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL 
(nº 96/16) 

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

 

• Aceitar o donativo prestado pela Sociedade Mineira de Neves Corvo, no montante de 
2.000 € para apoiar a realização do VII Meeting de Atletismo Jovem de Castro Verde. 

• Conceder autorização para doação de dois lotes de terreno à Junta de Freguesia de 
Santa Bárbara de Padrões, onde estão construídos o Centro de Convívio e o Campo de 
Jogos de Santa Bárbara de Padrões. 

• Aprovar o calendário de feiras e mercados, a realizar durante o ano de 2017. 

• Homologar a decisão de adjudicar o fornecimento de combustíveis à Petrogal SA, nas 
condições propostas pela mesma após concurso público. 

• Aprovar os projetos das especialidades para efeitos de deliberação final sobre o 
processo de obras de Francisco Figueira Ramos, para construção de uma habitação na 
Rua Mello Antunes nº.5, em Castro Verde. 

• Aprovar o projeto de arquitetura apresentado pela CERCICOA, para construção de 
edifício para funcionamento de duas residências autónomas, na Rua do Aloendro, lote 
50-A, em Castro Verde. 

• Tomou conhecimento da comunicação prévia, relativa à construção de alpendre e 
telheiro destinado a garagem, na habitação de Maria Alina Graça Candeias, sita na Rua 
Nova da Feira nº.5, em Castro Verde. 

• Aprovar o projeto de remodelação/alteração do Centro Cultural e Social do Corvo. 

• Conceder à Fundação Joaquim António Franco e seus Pais, um apoio financeiro no valor 
de 1.000 €, para fazer face a despesas com a Festa de Natal dos seus trabalhadores. 

• Conceder e renovar os cartões sociais a que se refere a informação nº. 894, da Divisão 
de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto. 
 

Paços do Município de Castro Verde, 9 de Dezembro 2016. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

- Francisco Duarte -  


