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Município do Crato 
Câmara Municipal 
Largo do Município, 7430 - Crato 

NIF: 506659968 

 

EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

20 DE MARÇO 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 73 

Aprovação da Ata 5/2019, de 20 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata 

n.º 5/2019, de 20 de fevereiro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 74 

Aprovação da Ata 6/2019, de 25 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata 

n.º 6/2019, de 25 de fevereiro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 75 

Incentivo à Natalidade – Cartão 

Municipal do Jovem  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio à natalidade previsto no 

n.º 4 do artigo 6.º do Regulamento do Cartão 

Municipal do Jovem, ao portador do Cartão 

Municipal do Jovem n.º 215, traduzido na 

atribuição do cheque farmácia no valor de 

€200,00 (duzentos euros) e, no pagamento de 

€500,00 euros em dez prestações mensais e 

sucessivas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 76 

Rancho Folclórico da Bela Vista de Gáfete 

– Pedido de Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos 

termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio ao Rancho Folclórico de 

Gáfete traduzido na cedência de transportes, nos 

próximos dias 6 de abril a Alpalhão, 28 de abril 

ao Rabaçal, 25 de maio a Ponte de Sôr e 8 de 

junho a Barcelos com a isenção de custos no 

valor total de 1,184.75 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 77 

Disponibilidade Municipal para a Criação 

de Equipa de Intervenção Permanente no 

âmbito do Sistema de Proteção e Socorro – 

Aprovação de Protocolo - Ratificação 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Ratificar nos termos do nº 3, artigo 35º, 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a 

disponibilidade do Município na 

criação da equipa de Intervenção 

Permanente na Associação de 

Bombeiros Voluntários do Crato, 

conforme mail enviado à Secretaria de 

Estado da Proteção Civil datado de 14 de 

março; 

2. Ratificar a aprovação da Minuta de 

Protocolo com as condições de 

contratação e funcionamento das Equipas 

de Intervenção Permanente na 

Associação de Bombeiros Voluntários do 

Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 78 

Transferência de Competências para o 

Município do Crato, no Âmbito do 

Decreto-Lei 20/2019, de 30 janeiro – 

Proteção e Saúde Animal e Segurança dos 

Alimentos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A rejeição da assunção das 

competências, para o ano de 2019, 

previstas no Decreto – Lei nº 20/2019, 30 

de janeiro, que concretiza a transferência 

de competências para o Município no 

domínio da proteção e Saúde Animal e 

Segurança dos Alimentos, ao abrigo dos 

artigos 24º e 25º, da Lei 50/2018,16 de 

agosto; 

2. Remeter à Assembleia Municipal para 

deliberação da rejeição da transferência 

de competências, para o ano de 2019, que 

concretiza a transferência de 

competências para o Município no 

domínio da proteção e Saúde Animal e 

Segurança dos Alimentos, ao abrigo do 

dos artigos 24º e 25º, da Lei 50/2018,16 

de agosto. 

Por maioria com três votos favoráveis do 

senhor Presidente e dos senhores Vereadores 

João Manuel Farinha e Marco Rosa que 

apresentou declaração de voto e duas 

abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 79 

Transferência de Competências para o 

Município do Crato, no Âmbito do 

Decreto-Lei 22/2019, de 30 janeiro – 

Cultura 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Aprovar a não rejeição da assunção da 

competência, para o ano 2019, prevista 

no Decreto – Lei nº 22/2019, 30 de 

janeiro, que concretiza a transferência de 

competências para o Município no 

domínio da Cultura, ao abrigo do artigo 

15º, da Lei 50/2018,16 de agosto; 

2. Remeter à Assembleia Municipal para 

conhecimento da não rejeição da 

assunção da competência prevista no 

Decreto – Lei nº 22/2019, 30 de janeiro, 

no domínio da Cultura. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente e dos senhores Vereadores 

João Manuel Farinha, Ângelo Fernandes e 

Marco Mendonça e um voto contra do senhor 
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Vereador Marco Rosa, que apresentou 

declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 80 
Filarmónica do Crato – Pedido de 

Transporte 
A Câmara Municipal deliberou aprovar nos 

termos da al. u), art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, o apoio à Filarmónica do 

Crato, traduzido na cedência de autocarro no 

próximo 23 de março, no âmbito da sua 

participação no Encontro de Bandas de Tavira, 

com a isenção de custos no valor de 987,30 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 81 

Filarmónica do Crato – Pedido de Apoio 

para as Comemorações da Festa de São 

Gregório 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, o apoio 

logístico à Filarmónica do Crato 

traduzido na cedência de palco, 120 

cadeiras sem braços, 30 mesas, 10 

contentores do lixo, 2 stands, alcatifas e 

panos pretos, no valor de 853,50 euros, 

bem como a elaboração de cartazes e 

programas e isenção de taxas devidas 

para o evento; 

2. Nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, um apoio 

financeiro no valor de 1.782€, para 

fazer face às despesas, com a animação 

musical e aquisição de 25 t-shirts e 25 

aventais no âmbito da realização da Festa 

de São Gregório a realizar nos dias 20 a 

22 abril de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 82 

Projeto de Regulamento de Apoio à 

Natalidade – Aprovação Depois de 

Consulta Pública 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A “Proposta de Regulamento 

Municipal de Apoio à Natalidade”, 

depois de Consulta Pública efetuada nos 

termos da lei; 

2. Remeter à Assembleia Municipal do 

Crato a “Proposta de Regulamento 

Municipal de Apoio à Natalidade”, 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, depois de ter 

estado em consulta pública nos termos da 

lei. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 83 

Vítimas de Violência Doméstica – Adesão 

ao Protocolo de Cooperação Celebrado 

entre a CIG e a ANMP 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos 

termos da alínea r), nº 1, art.º 33º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, a adesão ao 

Protocolo de Cooperação celebrado entre a 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género (CIG) e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP), no âmbito 
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do processo de autonomização e empoderamento 

das vítimas de violência doméstica. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 84 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra – 

Pedido de Apoio para a X Prova de 

Vinhos e 8ª Prova de Licores 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio 

logístico à Junta de Freguesia de Monte da 

Pedra traduzido na cedência de 30 mesas, 8 

mesas em madeira, 120 cadeiras,2 tendas brancas 

e 2 stands no âmbito da realização da “X Prova 

de Vinhos” e “8.ª Prova de Licores” da freguesia 

de Monte da Pedra, que terá lugar dia 23 de 

março de 2019, com isenção de custos no valor 

de 441,63 euros, bem como a isenção de taxas 

devidas. 

Por maioria com três votos favoráveis do 

senhor Presidente e dos senhores Vereadores 

João Manuel Farinha e Marco Rosa e duas 

abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Marco Mendonça que 

apresentarão declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 85 

Empréstimo Bancário 

A Câmara Municipal deliberou aprovar solicitar 

a Assembleia Municipal do Crato a discussão 

e autorização para a contratação de um 

empréstimo bancário, no valor de 1,036.000,00 

euros, para assegurar os investimentos para 

construção das Oficinas Municipais, Construção 

da Capela Mortuária e Alargamento do 

Cemitério do Crato, para cumprimento do nº 2, 

do artigo   51º, da lei 73/2013, 3 setembro. 

Por maioria com três votos favoráveis do 

senhor Presidente e dos senhores Vereadores 

João Manuel Farinha e Marco Rosa que 

apresentou declaração de voto, e duas 

abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 86 

Piscinas Municipais – Fixação de Preços 

para Venda de Material Acessório 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos 

termos da al. e), do n.º 1 do art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, o tarifário proposto, 

para a venda de produtos com os seguintes 

preços: 

PRODUTO PREÇO 

Óculos de natação c/sistema de ajuste rápido 7€ 

Óculos de natação 4€ 

Toucas natação silicone 3€ 

Pinças de nariz 2€ 

Tampões de ouvidos silicone 1€                             

Calção descartável para bebé 2€ 

 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 87 

Clube de Trilhos do Norte – Protocolo 

Para Realização de Trial 4x4 

A Câmara Municipal deliberou não aprovar nos 

termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, a minuta de Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Município do 

Crato e o Clube de Trial do Norte para a 

realização da prova desportiva – Trial 4x4 
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inserida no Campeonato de Portugal de Trial 

4x4, no Crato, nos dias 6 e 7 de abril de 2019. 

Com três votos contra dos senhores 

Vereadores Ângelo Fernandes, Marco 

Mendonça e Marco Rosa e dois votos 

favoráveis do senhor Presidente e do senhor 

Vereador João Manuel Farinha. 

 

Deliberação n.º 88 

Andebol Clube do Crato – Cedência de 

Espaço da Piscina Municipal Coberta do 

Crato - Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Andebol Clube do 

Crato, para utilização da Piscina Municipal 

Coberta. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 89 

Contrato de Locação Financeira para 

Aquisição de Viaturas e Máquinas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar solicitar 

a Assembleia Municipal do Crato a discussão 

e autorização para a contratação de um 

contrato de locação financeira, no valor de 

350.000,00 euros, para cumprimento do nº 2, do 

artigo   51º, da lei 73/2013, 3 setembro, para 

aquisição de Máquinas e Viaturas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 90 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 8/2019 de 20 de março foi 

Aprovada, por unanimidade. 

 

 

 

Município do Crato, 09 de maio de 2018 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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