
 

 

EDITAL 

Francisco Augusto Caimoto Amaral, Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, 
nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação que lhes foi dada 
pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e as alterações introduzidas pela Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Torna público que na reunião de 28 de maio de 2018 foram tomadas as seguintes delibe-
rações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Informações - A câmara tomou  conhecimento.  

Acordo de Cooperação entre IPSS’s do concelho de Castro Marim e o Município de Cas-
tro Marim – Associação Cegonha Branca – reprovado por maioria 

Processo de Obras nº 01-58/2017 – Requerente Vistalcança - Aprovação condicionada do 
projeto arquitetura – aprovado por unanimidade 

Processo de Obras nº 01-65/2016 - Requerente: Liliana +Guerreiro Martins - Aprovação 
do projeto de arquitetura / legalização e Aprovação final do projeto de legalização de alte-
rações – aprovado por unanimidade  

Licença especial de ruído para divertimentos públicos e licença de funcionamento de re-
cinto itinerante (Carrossel Infantil) - Requerente: Carlos Alberto Augusto Bicho – aprovado 
por unanimidade  

Licença especial de ruído para divertimentos públicos e licença de funcionamento de re-
cinto itinerante (Pista Infantil) - Requerente: Jaime Ricardo Rosa Bicho – aprovado por 
unanimidade  

Licença de funcionamento de recinto itinerante (Insufláveis) - Requerente: Jayme Cecato 
Júnior – aprovado por unanimidade 

Licença de funcionamento de recinto itinerante (Salto-Trampolim-Elástico Radical) - Re-
querente: Flávio Miguel Cardoso Augusto Bicho (Proposta nº. 217/2018/CM) 

Auxílios Económicos - Pré-Escolar - Ano Letivo 2017/2018 - Nova Candidatura – aprova-
do por unanimidade  

Licenciamento Especial de Ruído para o evento “Baile” - Requerente: "Grupo Amigos Mo-
tard's - Os Piratas" - Alteração – aprovado por unanimidade  

Licença Especial de Ruído - Espetáculo de dança - Requerente: Clube Recreativo Altu-
rense – aprovado por unanimidade  

Ocupação de Espaço Público na Envolvente ao Parque de Estacionamento da Praia de 
Altura 2018 – aprovado por unanimidade a contraproposta 

 
Para constar e produzir efeitos legais, se publica o presente Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares públicos habituais. ------------------------------------------------ 
 

Castro Marim, 29 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara  
 
 

Dr. Francisco Amaral  


