
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL 
(nº 116/2017) 

 
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. 
 
António José Rosa de Brito, 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 a 10ª.alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso. 

• Com base no respetivo parecer técnico, indeferir o pedido de licenciamento requerido por 
António Fernando da Luz Silvestre Freire, para reconstrução e ampliação de uma moradia 
unifamiliar na Rua Bento de Jesus Caraça nº.38, em Castro Verde. 

• Com base no respetivo parecer técnico, aprovar o projeto de arquitetura apresentado por 
Francisco José Senhorinha Baltazar, para construção de uma moradia na Rua das Papoilas, lote 
7, em Castro Verde. 

• Aprovar a alteração ao loteamento urbano nº.4/2000, sito na Cerca da Vinha, em Castro Verde, 
requerido por Eduardo Figueira da Cruz, tendo em vista a divisão, em dois, do único lote que 
constitui o referido loteamento. 

• Aprovar a correção às áreas na constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio sito 
na Rua Gago Coutinho nº.10, em Castro Verde, requerida por Maria Emília Afonso Chorão Aires 
e outros. 

• Conceder os cartões socias a que se refere a informação nº. 849, da Divisão da Ação Social, 
Educação, Cultura e Desporto. 

• Fixar em 12 € a mensalidade a cobrar aos utilizadores das aulas de Dança de Tradição. 

• Conceder à Sociedade Columbófila Asas Verdes um subsídio no valor de 1.000 € para apoio às 
suas atividades. 

• Conceder à Associação Canil e Gatil “Os Rafeiritos do Alentejo” um apoio financeiro no montante 
de 1.000 € para fazer face a despesas decorrentes na recolha e tratamento de animais 
abandonados, nomeadamente veterinárias. 

• Conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, um apoio 
financeiro no valor de 500 € para fazer face a despesas no âmbito da “Venda de Natal” que 
decorreu nas suas instalações e para a qual prescindiu de qualquer contrapartida pela cedência 
e utilização do mesmo espaço. 

 
Para constar e produzir os devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
publicados nos lugares públicos do costume, bem como a sua divulgação na página da Autarquia em 
www.cm-castroverde.pt. 
 
Paços do Município de Castro Verde, 22 de Dezembro de 2017. 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 

- António José de Brito - 


