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Município do Crato 

Câmara Municipal 
Largo do Município, 7430 - Crato 

NIF: 506659968 

 

EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

02 DE JANEIRO DE 2019 

 

Joaquim Bernardo dos Santos Diogo, Presidente da Câmara Municipal do Crato, em 

cumprimento do disposto do n.º 1, artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público 

que foi deliberado o seguinte: 

 

Deliberação n.º 1 

Fundo Maneio para o Ano de 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar que o 

Fundo de Maneio a gerir pela chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira, Dra. Maria José 

Esteves Gomes da Costa, ou seu substituto 

legal, para despesas correntes de caráter urgente 

dos Serviços Administrativos e Armazém, de 

entre outros, seja fixado em 2.000 euros, afetos 

às seguintes dotações orçamentais: 

02.02.01.21– Outros Bens - 150 euros; 

02.02.02.25– Outros Serviços - 350 euros; 

02.02.01.08– Material de Escritório - 100 euros; 

02.02.02.09-Comunicações - 100 euros; 

02.02.02.10-Transportes - 250 euros; 

02.02.01.02 – Combustíveis e Lubrificantes; 

02.02.01.02.02-Gasóleo - 150 euros; 

02.02.01.05-Alimentação, Refeições 

Confecionadas - 900 euros. 

 

 

 

Deliberação n.º 2 

Filarmónica do Crato – Pedido de Apoio 

Logístico Para Jantar de Ano Novo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio, 

à Filarmónica do Crato, com a cedência de 

estrados para 120 pessoas, 50 cadeiras e 4 baldes 

de lixo no âmbito da realização de um jantar de 

Ano Novo a ter lugar no dia 5 de janeiro de 

2019, com isenção de custos no valor de 267,74 

euros. 

 

Deliberação n.º 3 

Programa de Dinamização Social 

Municipal do Crato “Dinâmica Jovem” - 

2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Fixar, nos termos e para os efeitos do n.º 2, 

artigo 15.º do Regulamento Municipal do 

Programa de Dinamização Social do Concelho 

do Crato “Dinâmica Jovem”, o seguinte: 

1.1. Fixar o número de jovens a admitir na 

totalidade dos jovens inscritos; 
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1.2. Bolsa mensal a atribuir, por idades, da 

seguinte forma: 

1.2.1. Entre os 16 e 18 anos, inclusive: 250 

euros; 

1.2.2. Entre os 19 e 25 anos, inclusive: 300 

euros; 

1.2.3. Entre os 26 e 35 anos, inclusive: 350 

euros; 

1.3. Duração: A colocação dos jovens no 

programa deverá ter a duração mínima de um 

mês e máxima de seis, exceto em situações 

devidamente fundamentadas, cuja duração não 

poderá ultrapassar o término do ano civil; 

1.4. Modalidade: 

a) Todos os jovens recenseados no município 

do Crato que estejam à procura do primeiro 

emprego; 

b) Todos os desempregados recenseados no 

município do Crato, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos, inclusive, e que não 

aufiram subsídio de desemprego ou outra 

prestação social; 

c) Poderão ainda participar os jovens 

residentes no Concelho do Crato, com idades a 

partir dos 16 anos, cuja situação não seja 

enquadrável nos pontos anteriores. 

 

Deliberação n.º 4 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 1/2019 de 02 de janeiro foi 

aprovada.  

 

 

 

 

 

Município do Crato, 02 de janeiro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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