
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 
(no. 6/2023) 

Publicidade das decisões da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto 
no n°. 1 do artigo 56°. da Lei n°.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 do corrente mês de fevereiro, foram 
proferidas as seguintes deliberações, destinadas a te em eficácia externa: 

" Aprovar a proposta de alteração da data da reunio ordinária marcada para dia 23 

de março, que se realizará no da 22 de março. 

" Aprovar a la Revisão aos Documentos Previsionais para 2023 (Grandes Opções do 
Plano e submete-la a provação da Assembleia Municipal. 

" Aprovar a concessão à Cortiçol, Cooperativa de Informação e Cultura, CRL, de um 
subsídio no valor 2 500,00 ¬, para fazer face as despesas com a aqui&ção de um 
centro emissor. 

" Ratificar a licença especial de Ru'do requerida por: 

- Lina Isabel faustino Guerreiro, em representação do Grupo Desportivo e Cultural 
da Sete, para realização de Baile, no Centro Cultural da Sete, das 23 às 5h de dia li 

de fevereiro a 12fevereiro de 2023. (despacho 07.02.2023). 

" Ratificar a proposta de desafetação de terreno urbano, sito na Rua de 5. Sebastiâo, 
em Castro Verde, com a área de 2550 m2, arto34ós, do domínio privado do 
Municipo em Castro Verde, para o domínio público, e submete la à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

" Aprovar a Minuta do Contrato de arrendamento de parte do imóvel, sito junto à 
Estrada Municipal 535 em Castro Verde, entre o Munícipio e a empresa On Tower, 
Portugal S.A. 

" 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 elaboração do projeto de execução para a reabilitação 
do Posto Territorial da GNR em Castro Verde, pelo valor de 19 900 ¬ (valor suva), 
com a empresa MP Arquitetos, pelo prazo de 90 meses. 

" Aprovar os projetos de especialidades para efeito de decsão final do processo de 
obras de: 
José Mara Pedro, remodelação de habitação unifami iar, sita na Rua Nova da F&ra, 

49 em Entradas; 



- Lidl & Companhia, plano de ocupação da via pública, sito na Rua Nova da Fera em 
Castro Verde. 

" Aprovar a Proposta de Regulamento de Apoio fixação de médicos e submete la a 
apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

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 Munidpio de Castro Verde, 28 de fevereiro de 2023. 

O Presidente da Câmara, 

e 

Ant6no José Brito 


