
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL 
(nº 92/2017) 

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

• Aprovar uma proposta de moção, dos Vereadores da CDU, saudando os mineiros e restantes 
trabalhadores das Minas de Neves Corvo (Somincor) “apoiando as suas legitimas reivindicações 
e apelando ao bom sendo das partes para retomarem as negociações no sentido de chegarem a 
entendimento.” 

• Aprovar a 7ª.alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano 

• Fixar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal as taxas do lançamento da derrama 
sobre o IRC, de participação no IRS e sobre imóveis (IMI), para 2018 

• Fixar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a taxa de agravamento do IMI em 
prédios degradados (aplicação do art.º 12º do Código do IMI) 

• Adjudicar à empresa Petróleos de Portugal o fornecimento de combustíveis rodoviários em 
postos de abastecimento público, na sequência do concurso público aberto para o efeito. 

• Emitir pareceres prévios favoráveis para a celebração do contrato de prestação de serviços de 
apoio à atividade física junto da população – Desporto Sénior e Boccia Júnior, com André Pinto 
Caçoila. 

• Emitir pareceres prévios favoráveis para a renovação dos contratos de prestação de serviços 
telefónicos e de Internet celebrado com a MEO – Comunicações e Multimédia SA, e de 
manutenção e apoio à receção no Parque de Campismo, celebrado com a empresa Contorno 
Alternativo Unipessoal. 

• Aprovar os projetos para efeitos de deliberação final sobre os processos de obras de António 
Francisco Lúcio, para construção de uma habitação na Rua dos Poejos, lote 167, em Castro 
Verde, e de Sofia Alexandra Viegas Faustino, para remodelação e alteração de edifício 
destinado a Casa de Campo, na Rua de Castro Verde nº. 22, em, Casével. 

• Homologar o auto de vistoria efetuado ao imóvel, sito na Rua Campo de Ourique nº. 53, em 
Castro Verde, propriedade de Maria Inês Alegre Camacho Nobre da Conceição, para efeitos de 
avaliação do seu nível de conservação, ao abrigo do disposto no art.º 1º do D.L nº.266/B-2012. 

• Conceder, renovar e indeferir os pedidos de cartão social a que se refere a informação nº. 750 
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, 10 de Novembro de 2017. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

- António José Rosa de Brito - 


