
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 
(no 4/2023) 

Publicidade das decisões da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto 
no n°. 1 do artigo 560. da Lei n°.75/2013, de 12 de Setembro. 

Antóno José Rosa de Brito, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, torna públco 
que na reunião desta Autarquia, realizada no dia 9 do corrente mês de fevereiro, foram 
proferidas as seguintes deliberações, destnadas a terem eficácia externa: 

" Tomar conhecmento do Mapa Centralizador da Receita e da Despesa à data de 
31.01.2023. 

" Aprovar a concessão ao Grupo Desportivo e Cultural da Sete, um subs'dio no valor 
3 000¬, para fazer face ao acréscrno das afvdades na área desportva. 

" Aprovar a concessão ao Clube Ornitológico de Castro Verde, um subsídio no valor 
1 250¬, para fazer face às despesas com a realização de convívio de homenagem a 
sócios. 

" Aprovar a concessão à Associação Marcha Popular São Marcos da Atabueira, um 
subsídio no valor 1 250¬ ¬, para fazer face às atividades da Associação. 

" Aprovar a atribuição de prémios / donativo da iniciativa - Prémio Municipal - 
Castro Empreende Mais a 
Tiago Galhano Tiago Galhano - 3000,00 ¬ - Prémio patrocinado pelo Município - 
Ideia empreendedora; 
Carla Pereira - 2 000,00 ¬ Prémio patrocinado pela Somincor - Novo projeto 
empresarial; 

" Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato a estabelecer entre a Câmara 
Municipal e a Guarda Nacional Republicana, no êmbito da utilização do edï'cio 
prop(edade do Municipio, que alberga as forças de Segurança no Concelho (GNR). 

" Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de relação jurídica 
de emprego, na carreira / categoria de Técnico Superior (Engenheiro Geógrafo - 
SIG). 

" Aprovar com base no parecer da DOGU o Projeto de Execuçâo - Requalificação dos 
espaços exteriores da Escola Secundária de Castro Verde. 

" Aprovar com base na informação da DOGU a Minuta do Contrato para a Instalação 
da Concuta de Abastecimento de Água à Zona de Atividades Económicas de 
Castro Verde, entre a SPER e o Municipio. (Sociedade Portuguesa para a 
Construção e Exploração Rodoviária, S.A). 

" Aprovar o proeto de alteração ao uso da fração 8, prédio sito na Praça da 
República n012 em Castro Verde, propriedade de José Manuel Madeira Canário. 

" Aprovar a não acetação do exercício do direito de preferência sobre o prédio 
urbanos de: 
Mara Teresa Cortes Martins Nobre, prédio sto na Rua Gago Coutinho em Castro 
Verde. 



" Aprovar a fundamentação apresentada pelo Setor de Gestão de Contratos, para 
abertura de procedimento de prestação de serviços por ajuste direto geral, para 
aquisição de serviços para acessória técnica à operacionalidade da estratégica 
local de habitação do Municipio de Castro Verde, pelo valor de 19 000 ¬ (valor 
suva), mantendo-se em vigor pelo prazo de 12 meses. 

" Aprovar a fundamentação, para abertura de procedimento de prestação de 
serviços por ajuste direto simplificado, para aquisição de serviços para acessória 
técnica especializada para apoio no preenchimento do ficheiro de formação, 
tarifários e submeter à ERSAR para 2023, pelo valor 2 526.60 ¬ (valor s/va), 
mantendo-se em vigor até à conclusão dos serviços. 

" Aprovar a fundamentação apresentada pelo Setor de Planeamento e Gestão de 
Contratos, para abertura de um procedimento por Concurso Público, referente à 
Empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Escola Secundária de 
Castro Verde, constituída nos termos da al)b do nol do artol9 do CCP, pelo preço 
base de 460 000,00¬. 

" Aprovar a concessão / exclusão, às candidaturas ao cartão social a que se refere a 
informação no.77 de 9.02.2023, da Subunidade de Ação Social e Saúde. 

" Aprovar o preço de venda do Catálogo da exposição"17 Retratos", que incorpora 
uma exposição, um documentário e um livro (a editar). 

" Aprovar a Proposta Reconhecimento do Interesse para as Populações do projeto 
"Moinho da Altura de Beja - Requalificação do Moinho" e submete-Ia a apreciação e 
votaçâo da Assembleia Municipal. 

" Aprovar as Normas de Participação no "Festival Sabores do Borrego 2023", a 
decorrer entre os dias 31 de março, 1 e 2 de AbrI. 

" Aprovar as normas de participação no Concurso de Poemas e Cartas de Amor Dia 
dos Namorados, que este Municipio levará a efeito. 

" Aprovar a Proposta de realização / normas e prémios do Peddy Paper dos 
Entrouxos, que decorrerá no dia 20 de fevereiro em Castro Verde. 

" Aprovar a Proposta para a realização da 21a Edição dos Jogos Concelhos 2023, que 
terâo a sua realização durante 2 meses (março a junho). 

" Aprovar o Plano de Coordenação elaborado pelos Serviços de Proteção Cvl, 
reativo ao Festival Entrudanças 2023, que se realizará nos dias 17 a 19 de Fevereiro 
de 2023. 

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 págna da Autarquia em www.cm castroverde.pt. 

Paços do Munic'po de Castro Verde, 13 de feverero de 2023. 

O Presdente da Câmara, 

António José Brito - 


