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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

17 DE ABRIL 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 112 

Aprovação da Ata 7/2019, de 06 de março  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

7/2019, de 06 de março. 

Por maioria com três votos favoráveis do 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Ângelo 

Fernandes, uma abstenção do senhor Vereador 

António Parrana Vieira e com a escusa de voto do 

senhor Vereador Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 113 

Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais do Município – Ano 2018  

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. De conformidade com o disposto da alínea i) do 

n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e respetiva avaliação; 

2. Submeter a documentação à apreciação e 

votação do órgão deliberativo de conformidade 

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

alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Por maioria com dois votos favoráveis do 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 

João Manuel Farinha e três abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes, Sérgio 

Godinho e António Parrana Vieira. 

 

Deliberação n.º 114 

Documentos de Prestação de Contas – Ano 

2018  

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Os documentos de prestação de contas 

referentes a 2018, elaborados de conformidade 

com Resolução do Tribunal de Contas n.º 6/2013, 2.ª 

Secção; 

2. Submeter nos termos da alínea i), n.º 1 do artigo 

33.º conjugado com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 

documentos de prestação de contas do ano 2018 à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

Por maioria com dois votos favoráveis do 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 
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João Manuel Farinha e três abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes, Sérgio 

Godinho e António Parrana Vieira. 

 

Deliberação n.º 115 

2.ª Revisão ao Orçamento /2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1.A 2.ª Revisão ao Orçamento 2019 da Câmara 

Municipal do Crato; 

2. Submeter a presente proposta à aprovação da 

Assembleia Municipal nos termos da lei. 

Por maioria com três votos favoráveis do 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e António 

Parrana Vieira e duas abstenções dos senhores 

Vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 116 

2.ª Revisão às Grandes Opções do Plano – 

2019/2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A 2.ª Revisão à Grandes Opções do Plano 2019-

2022; 

2. Submeter a presente proposta à aprovação da 

Assembleia Municipal nos termos da lei. 

Por maioria com três votos favoráveis do 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e António 

Parrana Vieira e duas abstenções dos senhores 

Vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 117 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades – Olinda Maria Morreira Alves 

de Oliveira Mallet 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Olinda Maria 

M.A.O. Mallet, para construção de um prédio de 

habitação, sito no Monte da Tarouca, no Crato 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 118 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Arquitetura – AgroAbreu – Produtos Agro - 

Pecuários Unipessoal, Lda. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, foi apresentado por AgroAbreu - 

Produtos Agro - Pecuários, Lda., para construção 

de um armazém para produtos agropecuários, 

sito na Tapada da Eira, em Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 119 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido 

de Apoio Logístico para Realização de Feira de 

Velharias 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Santa Casa da Misericórdia do Crato, traduzido na 

cedência do espaço denominado Largo Dr. Bello 

Moraes, bem como a utilização do Quiosque, no 

próximo dia 19 de abril de 2019, com a isenção de 

taxas no valor de 34,00 euros. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 120 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor 

da Rosa e Vale do Peso – Pedido de Apoio para 

as Festas em Honra de Nossa Senhora dos 

Mártires 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Apoiar logisticamente a União de Freguesias de 

Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, para 

a realização das Festas em honra da Nossa Senhora 

das Mártires em colaboração com a Comissão de 

Festas, com cedência de 2 stands, 2 Wc’s portáteis, 

50 mesas, 3 bancadas de cavaletes, 200 cadeiras, 

gelo, gerador e combustível, palco, estrados, 

serviços de terraplanagem e limpeza das bermas 

no local com trator, serviço de eletricista e 

respetivos transportes solicitados, no âmbito da 

realização das Festas em Honra de Nossa Senhora 

dos Mártires, a ter lugar entre os dias 17 e 19 de 

maio de 2019, no lugar do Pisão, com a isenção de 

custos no valor de 2.198,19 euros; 

2. Atribuir um apoio financeiro no valor de 3 000 euros, 

para fazer face às despesas com a animação musical 

para os dias 17,18 e 19 de maio. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 121 

Núcleo Progresso de Vale do Peso – Pedido de 

Apoio Para Encontro de Coros 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio ao 

Núcleo Progresso de Vale do Peso traduzido na 

cedência de sistema de som, 2 estrados com as 

medidas de 2x1 m para complemento do palco do 

Núcleo Progresso de Vale do Peso, cedência do 

Espaço Multiusos para a realização do lanche 

convívio para todos os participantes no Encontro 

de Coros, 8 mesas para apoio ao serviço de lanche, 

no âmbito da realização de um Encontro de Coros, 

a ter lugar no dia 20 de abril de 2019, com a isenção 

de custos no valor de 309,83 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 122 

União Recreativa Matense – Pedido de Apoio 

para o Ano de 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A atribuição nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro,  de um apoio financeiro 

à União Recreativa Matense, para o ano de 2019, 

no valor de €1.000,00 (mil euros), pagos em 8 

prestações mensais de 125 euros cada, a pagar nos 

meses de maio a dezembro de 2019, até ao dia 8, 

do mês, a que disser respeito, através da emissão 

de cheque ou transferência bancária, a União 

Recreativa Matense, para fazer face às despesas 

inerentes ao cumprimento do seu Plano de 

Atividades, para o ano de 2019; 

2. A deliberação ora tomada é suscetível de 

reavaliação em função da entrada em vigor do 

Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo do Município do Crato, que se 

encontra em consulta pública. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 

António Parrana Vieira e duas abstenções dos 

senhores vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio 

Godinho, que apresentaram declaração de voto. 
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Deliberação n.º 123 

Núcleo de Veteranos do Futebol Clube do 

Crato – Pedido de Apoio para o Ano de 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A atribuição nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, de um apoio financeiro 

ao Núcleo de Veteranos do Futebol Clube do 

Crato, para o ano de 2019, no valor de €600,00 

(seiscentos euros), para fazer face às despesas 

inerentes ao cumprimento do seu Plano de 

Atividades para o ano de 2019; 

2. A cedência de transportes dentro das 

disponibilidades municipais e requerido com 30 

dias de antecedência, ofertas e apoio logístico 

necessário ao Núcleo de Veteranos do Futebol 

Clube do Crato, no âmbito do seu Plano de 

Atividades para 2019, dentro das disponibilidades 

municipais; 

3. A deliberação ora tomada é suscetível de 

reavaliação em função da entrada em vigor do 

Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo do Município do Crato, que se 

encontra em consulta pública. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente e dos senhores Vereadores João 

Manuel Farinha e António Parrana Vieira e duas 

abstenções dos senhores vereadores Ângelo 

Fernandes e Sérgio Godinho, que apresentaram 

declaração de voto. 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 124 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora da Conceição – 

Pedido de Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora da Conceição, 

traduzido na cedência de transporte, no âmbito da 

participação de 30 Escuteiros de Ponte de Sôr na 

Procissão do Enterro do Senhor, que se realiza no 

dia 19 de abril de 2019, com a isenção de custos no 

valor de 197,46 euros. 

Por Unanimidade. 

 

Deliberação n.º 125 

Incentivo à Natalidade – Cartão Municipal do 

Jovem – Pedro Capão Cardoso 

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 37, 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, uma vez que se 

cumprem os requisitos previstos no supra 

identificado Regulamento. 

Por Unanimidade. 

 

Deliberação n.º 126 

Projeto de Regulamento Municipal de Apoio 

ao Associativismo do Concelho do Crato – 

Aprovação Depois de Consulta Pública 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A “Proposta de Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo do Concelho do Crato”, 
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depois de Consulta Pública efetuada nos termos da 

lei; 

2. 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. 

Por Unanimidade. 

 

Deliberação n.º 127 

Empréstimo Bancário 

A Câmara Municipal deliberou aprovar remeter à 

Assembleia Municipal para os efeitos da alínea f) 

do artigo 25.º da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 49.º, n.º 5 da Lei n.º 

73/2013, 3 de setembro, o relatório de análise das 

propostas, para efeitos de adjudicação do referido 

empréstimo bancário, no valor de 1.036.000,00 

euros, ao Banco BPI, SA, por ter apresentado a 

proposta mais vantajosa para o Município do 

Crato, conforme consta do relatório técnico de 

análise. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e António 

Parrana Vieira e duas abstenções dos senhores 

vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 128 

Remember – Fixação dos Preços de Acesso ao 

Evento 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o seguinte 

quadro tarifário a praticar no evento municipal 

“Remember”, a realizar nos dias 7, 8 e 9 de junho de 

2019: 

1. Entrada Geral Diária no “Remember”, -7,5 euros; 

2. Passe Geral para os 3 dias – 15 euros; 

3.Entradas Grátis - Crianças até 11 anos, 

acompanhados de adulto; 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e António 

Parrana Vieira e duas abstenções dos senhores 

vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 129 

Concessão do Direito de Exploração de Bares no 

Recinto do Evento Remember – Aprovação do 

Caderno de Encargos e Programa de 

Procedimentos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O caderno de encargos e o programa do 

procedimento para a ocupação de exploração dos 

Bares de Venda de Bebidas e Comidas no Evento, 

cuja base de licitação é de 250 euros com lances 

obrigatórios não inferiores a 50 euros, por cada 

ocupação; 

2. A abertura da hasta pública para a outorga da 

exploração dos Bares de Venda de Bebidas e 

Comidas no Espetáculo Remember, respeitando 

as formalidades legais. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e António 

Parrana Vieira e duas abstenções dos senhores 

vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 
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Deliberação n.º 130 

Gáfete Runners and Cycling – Pedido de Apoio 

para 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e a Associação Gáfete Runners 

and Cycling, para o ano de 2019, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pela 

Associação Gáfete Runners and Cycling; 

Um apoio financeiro à Associação Gáfete Runners 

and Cycling, para o ano 2019, no valor de 80,00 

euros, por prova/atividade participada e 

comprovada; 

2. Apoio logístico e transportes para as 

provas/atividades desenvolvidas no âmbito do 

plano de atividades para 2019, dentro da 

disponibilidade municipal e requerido com a 

antecedência de 30 dias; 

3. A deliberação ora tomada é suscetível de 

reavaliação em função da entrada em vigor do 

Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo do Município do Crato, que se 

encontra em fase de aprovação. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e António 

Parrana Vieira e duas abstenções dos senhores 

vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho, 

que apresentaram declaração de voto. 

 

 

 

Deliberação n.º 131 

Núcleo de Veteranos do Futebol Clube do 

Crato –Cedência de Estádio Municipal de 

Gáfete 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio nos 

termos do nº 1, al. u), art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao Núcleo de Veteranos do 

Futebol Clube do Crato, traduzido na cedência do 

Estádio Municipal de Gáfete para a realização de 3 

jogos convívios com as equipas de Arronches, 

Portalegrense e Arenense, nos dias 27 de abril, 18 

de maio e 1 de junho, sem prejuízo da competição 

oficial do Grupo Desportivo Gafetense. 

Por Unanimidade. 

 

Deliberação n.º 132 

Paróquia de Gáfete – Pedido de Apoio para 

Peregrinos a Fátima 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Paróquia de Gáfete traduzido na cedência de 40 t-

shirts, chapéus e águas aos Peregrinos de Gáfete e 

cedência de transporte conforme disponibilidade 

municipal, no âmbito da realização da 

Peregrinação a Fátima, pelo 13 de maio de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 133 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora da 

Conceição do Crato – Pedido de Apoio para 

Peregrinos a Fátima 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição traduzido 

na cedência de algumas garrafas de água, bem 

como, a oferta de t-shirts e chapéus e cedência de 
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transporte conforme disponibilidade municipal, no 

âmbito da realização da Peregrinação a Fátima, 

que tem lugar nos dias 9,10 e 11 de maio de 2019. 

 

Deliberação n.º 134 

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas do 

Crato – Pedido de Apoio Financeiro para 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar:  

A atribuição de um apoio financeiro à Associação 

de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas do Crato, para o ano 

letivo de 2018/2019, no valor de €1.000,00 (mil 

euros), no âmbito do seu Plano de Atividades; 

A deliberação ora tomada é suscetível de 

reavaliação em função da entrada em vigor do 

Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo do Município do Crato, que se 

encontra em consulta pública. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e António 

Parrana Vieira e duas abstenções dos senhores 

vereadores Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho, 

que apresentaram declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 135 

União de Freguesias da Sé e São Lourenço – 

Pedido de Stands e WC’S Portáteis 

A Câmara Municipal deliberou aprovar no âmbito 

do bom relacionamento institucional, o apoio à 

União de Freguesias da Sé e São Lourenço, 

traduzido na cedência de 12 stands abertos, se 

assim o entenderem. 

Por Unanimidade. 

 

Deliberação n.º 136 

Conselho Municipal de Educação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

de constituição do Conselho Municipal de 

Educação em conformidade com o artigo 57º, do 

mesmo diploma, para posterior nomeação por 

deliberação da Assembleia Municipal do Crato. 

Por Unanimidade. 

 

Deliberação n.º 137 

Junta de Freguesia de Tolosa – Pedido de 

Apoio Logístico para a Feira do Queijo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar no âmbito 

da colaboração institucional com autarquias 

vizinhas o apoio à Junta de Freguesia de Tolosa, 

traduzido na cedência de 150 cadeiras, no âmbito 

da realização da sua Feira do Queijo, a ter lugar no 

dia 18 de maio de 2019. 

Por Unanimidade. 

 

Deliberação n.º 138 

Junta de Freguesia da Urra – Pedido de Apoio 

Logístico para a Feira da Urra 

A Câmara Municipal deliberou aprovar no âmbito 

da colaboração institucional com autarquias 

vizinhas, o apoio à Junta de Freguesia da Urra, 

traduzido na cedência de 15 stands, no âmbito da 

realização da Feira da Urra, a ter lugar no dia 26 de 

maio de 2019. 

Por Unanimidade. 
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Deliberação n.º 139 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 10/2019 de 17 de abril foi 

aprovada.  

 

Município do Crato, 18 de abril de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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