
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 
(no. 7/2023) 

Publicidade das decisões da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto 
no n°. 1 do artigo 56°. da Lei no.75/2013, de 12 de Setembro. 

Antóno José Rosa de Brto, Presdente da Côniara Muncpal de Castro Verde, torna piíblco 
que na reunião desta Autarquia, realizada no dia 9 do corrente mês de março, foram 
proferidas as seguintes deliberações, destinadas a terem eficácia externa: 

" Tomar conhecrnento do Mapa Centralizador da Receita e da Despesa à data de 
28.02.2023. 

" Aprovar a concessão à AMCP de Castro Verde, um subsídio no valor 1 250 ¬, para 
fazer face às despesas de realzação da Taça XCO Algarve 2023, a realizar dia 14 
de maio. 

" Aprovar a concessão à Associação de Cante Alentejano " Os Cardadores", um 
subsídio no valor 1 000 ¬, para fazer face às despesas com a participação no 
festival In-Cena, em Minas Gerais no Brasil. 

" Ratificar a licença especial de Ruído requeridas por: 

- Marco Gabriel Graça Constantino, em representação de Marco Constantino 
Unipessoal, Ld°, para realização de espetáculos de musica ao vivo, no Café 7a Art, 
sito na Rua Fialho de Almeida, 2 em Castro Verde, pelo período de 29 das. 
(despacho 23.02.2023). 

- Luis Miguel Figueira Santos Guerrero, em representação do Moto Clube de Castro 
Verde, para realização de musca ao vivo, na Rua dos Ciprestes, em Castro Verde, 
das 21 às 3h de da 11 de março a 12 de março de 2023. (despacho 01.03.2023). 

" Aprovar com base no parecer da DOGU a informação de Erros e Omssões 
Empreitada de Requalificação dos espaços exteriores da Escola Secundária de 
Castro Verde, apresentada pela empresa JRC. 

" Aprovar a não aceitação do exercício do direito de preferência sobre o prédio 
urbano de: 
Emília Maria Contente Pratas, prédo sito na Rua D. Afonso Henriques, 66 em Castro 
Verde. 

" Tomar conhecimento dos seguintes processos de Comunicação Prévia: 
- José Guerreiro Palma, construção de uma Catacumba, no cemitério Municipal de 
Castro Verde. 

" Aprovar destaque de prédio urbano, sito na Rua Nova, 13 em Geraldos, em nome de 
José Catarina Revés Rosa e Francisco Manuel Revés Rosa. 

" Aprovar o projeto de arquitetura do processo de obras de: 
Ana Paula Inácio Campos, para construção de edifício multifamiliar (4 fogos), sito na 
Rua Dr. Manuel de Arraga, 9 em Castro Verde. 

" Aprovar os projetos de especalidades para efeto de decsão fnal do processo de 
obras de: 



- Telcabo - Telecomunicações e Eletricidade! SÃ instalação de infraestruturas de 
suporte de estação de radiocomunicações; 
Fernando Manuel Ramos Estaço, construção de Catacumba, Cemitério Municipal de 
Castro Verde; 
Francisco José Raposo Martins Lopes, ampliação de catacumba, cemitério de 
Castro Verde. 

" Aprovar a concessão / exclusão, s candidaturas ao cartão social a que se refere a 
informação n°125 de 8.03.2023, da Subunidade de Ação Social e Saúde. 

" Aprovar a concessão de apoio eventual, a que se refere a informação no.113 de 
1.03.2023, da Subunidade de Ação Social e Saúde. 

" Aprovar a Proposta Reconhecimento do Interesse para as Populações do projeto 
de revalorização do Poldesportivo de Santa Bárbara de Padrões" 

" Aprovar a Proposta / Programa dos Ãteliers da Páscoa 2023, que decorrerão de da 
3 a 14 de abril. 

" Aprovar o Programa da 4a Edção do Festival Sabores do Borrego, que se realzará 
de dia 31 de março, 1 e 2 de abril. 

Para constar e produzir os devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual 
teor que vão ser publicados nos lugares púbicos do costume, bem como a sua divulgação 
na página da Autarquia em www.cm castroverde.ot. 

Paços do Município de Castro Verde, 13 de março de 2023. 

O Presidente da Câmara, 
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Ãntóno José Brto 


