
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL 
(nº 93/2017) 

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

 

• Aprovar o calendário de feiras e mercados a realizar no ano de 2018. 

• Emitir pareceres prévios favoráveis para a celebração de contratos de prestação de serviços de 
dinamização e ensino do projeto “Cante Alentejano na Escola” – ano letivo 2017/2018, com 
Gabriel Palma Costa e David José Varela Pereira. 

• Aprovar os projetos de arquitetura e das especialidades apresentados por Moreira & Serranos 
Ld.ª., para construção de uma habitação na Rua da Constituição de 1976, lote 1, em Castro 
Verde, e por Maria do Céu Calado de Brito para remodelação de habitação na Rua do 
Acampamento nº.38, em Castro Verde. 

• Emitir parecer favorável para a constituição do edifício, sito na Rua Gonçalves Correia nºs. 29 e 
29-A, em Castro Verde, propriedade de António José Gonçalves Revés, segundo o regime de 
propriedade horizontal, em duas frações. 

• Indicar como representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde, o Sr. Vereador David Manuel Pego Merritt Marques, e os cidadãos Filipe Manuel 
Patrício Mestre e Susana Paula Trindade Figueira. 

• Conceder, renovar e indeferir os pedidos de cartão social a que se refere a informação nº. 781 
do Gabinete de Educação e Ação Social. 

 
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, 24 de Novembro de 2017. 
 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 

- António José de Brito - 


