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Município do Crato 

Câmara Municipal 
Largo do Município, 7430 - Crato 

NIF: 506659968 

 

EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

16 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 5 

Aprovação da Ata 28/2018, de 19 de 

dezembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata 

n.º 28/2018, de 19 de dezembro. 

 

Deliberação n.º 6 

Aprovação da Ata 1/2019, de 02 de janeiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata 

n.º 1/2019, de 02 de janeiro. 

 

Deliberação n.º 7 

Piscina Municipal Coberta do Crato – 

Atualização de Tarifário 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

 

Preço dos ingressos: 

Escalões Bilhete 
Diário 

Passe 
Mensal  

Regime 

Livre 

Passe 
Mensal 

Grupos 
– artº 8º 

e 9º 

Até aos 11 anos 1,50€ 8,00€ 4,00€ 

Dos 12 aos 17 
anos 

2,00€ 12,00€  6,00€ 

18 anos ou mais 2,50€ 15,00€  7,50€ 

Cartão M. do 

Idoso 

Grátis Grátis 7,50€ 

Jovens 
Residentes – até 
aos 11 anos 

0,50€ 4,00€ 4,00€ 

Cartão M. 

Jovem-12 aos 17 
anos 

1,00€ 6,00€ 6,00€ 

Cartão M. 

Jovem- 18 aos 
35 anos 

1,90€ 11,25€ 7,50€ 

 

Preço de Venda de Produtos: 

PRODUTO PREÇO 

Óculos de natação c/sistema de ajuste 
rápido 

7€ 

Óculos de natação 4€ 
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Toucas natação silicone 3€ 

Pinças de nariz 2€ 

Tampões de ouvidos silicone 1€                          

Calção descartável para bebé 2€ 

 

Deliberação n.º 8 

Protocolo Para a Territorialização da 

Rede Nacional de Apoio às Vitimas de 

Violência Doméstica – Municípios do Alto 

Alentejo – Municípios do Alto Alentejo 

Oeste 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

minuta de protocolo para a territorialização da 

rede nacional de apoio as vitimas de violência 

domestica-Municípios do Alto Alentejo Oeste- 

proposto pela Presidência do Conselho de 

Ministros – Gabinete da Secretária de Estado 

para a Cidadania e Igualdade, nos termos das 

alíneas q) e r), do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

 

Deliberação n.º 9 

Apoio Mensal às Instituições Particulares 

de Solidariedade Social do Município do 

Crato, para o Ano de 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município do Crato e as quatro IPSS’s, Santa 

Casa Misericórdia do Crato, Santa Casa 

Misericórdia de Gáfete, Lar Nossa Senhora 

da Luz de Vale do Peso e Lar de Santo 

António em Aldeia da Mata, no âmbito da 

atribuição de uma comparticipação financeira 

mensal, para o ano de 2019, para fazer face às 

despesas correntes, mormente com aumento do 

custo da eletricidade, gás, bem como para fazer 

face ao não aumento das comparticipações da 

segurança social, por via do aumento do Salario 

Mínimo Nacional, no valor de 10 euros por 

utente de qualquer valência que seja 

comparticipado pelo Estado, com acordo com a 

segurança social e de 15 euros por utente de 

qualquer valência que não seja comparticipado 

pelo Estado e sem acordo de cooperação com a 

segurança social. 

 

Deliberação n.º 10 

Projeto de Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo do Concelho do 

Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A “Proposta de Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo 

do Concelho do Crato”; 

2. Consulta prévia da referida proposta de 

regulamento às Associações do 

Concelho do Crato; 

3. Remeter para consulta pública o 

referido Projeto de Regulamento, de 

conformidade com o artigo 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo; 

4. Remeter à Assembleia Municipal do 

Crato a “Proposta de Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo 

do Concelho do Crato”, de conformidade 

com a alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, 

do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 
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Deliberação n.º 11 

Aquisição de Prédio Urbano na Praça do 
Município 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

aquisição do imóvel, de inegável interesse 

Municipal para a sua reabilitação, pois fica 

adjacente ao imóvel classificado no local, que 

corresponde à “Varanda do Grão-Prior”, 

classificado como Imóvel de Interesse Público 

pelo Decreto –Lei n.º 8/83, Diário da Republica, 

I Série, n.º 19, de 24 de janeiro de 1983, inscrito 

na matriz predial urbana, sob o Artigo 362, da 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso e descrito na Conservatória 

do Registo Predial do Crato com o número 746 

da Freguesia de Crato e Mártires. 

 

Deliberação n.º 12 

União de Freguesias de Crato e Mártires, 

Flor da Rosa e Vale do Peso – Pedido de 

Apoio Logístico para XXIII Prova de 

Vinhos e IX Festival do Arroz Doce 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio 

à União de Freguesias traduzido na cedência de 

palco, toldo para palco, iluminação, som, 80 

cadeiras, 20 mesas, 6 aquecedores a gás – 

cogumelo, impressão de 50 cartazes em A3, 

transporte para o Coro Vozes da Misericórdia e 

transporte das freguesias para Vale do Peso, no 

âmbito da realização da XXIII Prova dos Vinhos 

de Vale do Peso e o IX Festival do Arroz Doce, a 

ter lugar no dia 3 de fevereiro de 2019, com a 

isenção de custos no valor de 1.536,36 euros. 

 

 

 

Deliberação n.º 13 

Urbanização Carvalho de Janeiro/ 
Estrada Nacional 245 – Crato – 

Atribuição de Nomes de Ruas e Números 
de Policia 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O nome do arruamento que contempla o 

envolvimento do arruamento A, B e C, 

que vai do lote nº 1 ao lote nº 17, do 

loteamento da Urbanização Carvalho 

de Janeiro/Estrada Nacional 245, no 

Crato, conforme planta anexa, passando a 

denominar-se, Rua das Carmelitas 

Descalças; 

2. A correspondência dos números dos 

lotes existentes nos arruamentos A, B e C 

na planta anexa, com as regras 

toponímicas em vigor a saber: 

Lote nº 1, corresponde o numero 15 de policia; 

Lote nº 2, corresponde o numero 13 de policia; 

Lote nº 3, corresponde o numero 11 de policia; 

Lote nº 4, corresponde o numero   9 de policia; 

Lote nº 5, corresponde o numero   7 de policia; 

Lote nº 6, corresponde o numero   5 de policia; 

Lote nº 7, corresponde o numero   3 de policia; 

Lote nº 8, corresponde o numero   1 de policia; 

Lote nº 9, corresponde o numero 2 de policia; 

Lote nº 10, corresponde o numero 4 de policia; 

Lote nº 11, corresponde o numero 6 de policia; 

Lote nº 12, corresponde o numero 8 de policia; 

Lote nº 13, corresponde o numero 10 de policia; 

Lote nº 14, corresponde o numero 12 de policia; 

Lote nº 15, corresponde o numero 14 de policia; 

Lote nº 16, corresponde o numero 16 de policia; 

Lote nº 17, corresponde o numero 17 de policia; 
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Deliberação n.º 14 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – III 
Encontro do Capote Alentejano - Pedido 

de Apoio Logístico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio 

à Santa Casa da Misericórdia do Crato, 

traduzido na cedência de louças, cadeiras, mesas, 

palco, aquecedores, som, impressão de cartazes e 

animação, no âmbito do III Encontro do Capote 

Alentejano, a ter lugar no dia 9 de fevereiro de 

2019, com a isenção de custos no valor de 

1432,63 euros. 

 

Deliberação n.º 15 

UCRATE – Pedido de Apoio para Festival do 
Pão 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio 

logístico à Ucrate, dentro das possibilidades 

municipais, traduzido na cedência de palco, 200 

cadeiras, 50 mesas, 4 baldes com gelo, com a 

isenção de custos no valor de 733,59 euros, 

bem como um apoio financeiro no valor de 

1.200 euros, no âmbito da realização do Festival 

do Pão a realizar no dia 26 de janeiro 2019. 

 

Deliberação n.º 16 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra – 
Pedido de Apoio Financeiro para 

Construção de Compartimento para 
Proteção de ATM 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O apoio à Junta de Freguesia de Monte 

da Pedra, com a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 9.705,34 euros, 

para fazer face às despesas com a 

construção de compartimento, para 

colocação de uma máquina multibanco 

na sua freguesia; 

2. A verba será disponibilizada mediante a 

apresentação da respetiva faturação, para 

o efeito. 

 

Deliberação n.º 17 

Santa Casa da Misericórdia de Gáfete – 
Pedido de Apoio para Aquisição de Ar 

Condicionado 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O apoio à Santa Casa da Misericórdia 

de Gáfete, com a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 1.850,00 euros, 

para fazer face às despesas com a 

aquisição de um ar condicionado para a 

capela da Misericórdia em Gáfete; 

2. A verba será disponibilizada mediante a 

apresentação de faturação correspondente 

à despesa efetuada. 

 

Deliberação n.º 18 

Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social de Quarta Geração – Manifestação 
de Interesse no Processo e Aprovação da 

Entidade Gestora 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Responder afirmativamente ao Instituto 

da Segurança Social, I.P., manifestando 

o interesse no desenvolvimento de um 

Contrato Local de Desenvolvimento 

Social 4ª Geração (CLDS-4G); 

2. A designação da Santa Casa da 

Misericórdia do Crato como Entidade 

Coordenadora Local da Parceria, 

tendo em conta que reúne os critérios 

determinados no nº 3, artº 10º, do 
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regulamento Especifico, aprovado em 

anexo à Portaria n.º 229/2018, de 14 de 

agosto; que entre os anos de 2009, 2012, 

2013 e 2015, foi a Entidade Local 

Executora das Ações no CLDS de Gavião 

e Crato; possui uma organização 

institucional conhecedora deste tipo de 

programas, com a estrutura técnica 

necessária e possui valências técnicas 

transversais, desde a infância à terceira 

Idade. 

 

Deliberação n.º 19 

Aprovação da Marca Crato – Crato Por 
Tudo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

criação da marca Crato – “Crato Por Tudo”, 

baseado no desenvolvimento do ícone da Cruz 

de Malta. 

Deliberação n.º 20 

Associação Gafanhotos do Mato – Gáfete - 
Pedido de Isenção de Taxas para Passeio 

de Motos e Quads 

A Câmara Municipal deliberou aprovar de 

conformidade com a informação do sector de 

taxas e licenças do Município do Crato e nos 

termos artigo 9.º do Regulamento de Taxas e 

Licenças Municipais, a isenção da taxa de 

licença especial de ruído, para a realização do 

Passeio de Motos e Quads que a Associação 

Gafanhotos do Mato, vai realizar no dia 27 de 

janeiro de 2019, com a isenção no valor de 

21,00 euros. 

 

Deliberação n.º 21 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 02/2019 de 16 de janeiro foi 

aprovada.  

 

 

 

 

Município do Crato, 17 de janeiro de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 (Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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