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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

02 DE MAIO 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 140 

CPCJ – Apoio ao Funcionamento – Fundo Maneio  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea a), no n.º 3 do art.º 14.º, da Lei de Proteção 

de Crianças e Jovens em Perigo – Lei 142/2015 de 8 

de setembro, a Constituição do Fundo de Maneio 

para a CPCJ do Crato no valor de 52,00 euros, 

sendo o mesmo reposto mensalmente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 141 

Coordenador Técnico do Programa CLDS – 4G  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o nome do  

coordenador técnico do CLDS-4G, o senhor Paulo 

Jorge Duarte Merêces com base nos requisitos do 

art.º 12º do Regulamento Especifico, publicado 

pelo Despacho nº 176-C/2019, de 4 de janeiro de 

2019, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, que: ”deve ter formação superior ou 

experiência profissional relevante para o exercício destas 

funções, um perfil que alie competências de gestão e de 

trabalho em equipa, bem como experiência na 

coordenação e na dinamização de parcerias, reconhecida 

por parte dos atores locais.”. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Manuel Farinha da 

senhora Vereadora Sandra Subtil e com três 

abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes, Sérgio Godinho e Marco Rosa. 

 

Deliberação n.º 142 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido 

de Auditório Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Escola Profissional Agostinho Roseta, traduzido 

na cedência de auditório municipal e respetivo 

apoio técnico, nos próximos dias 24, 27 e 28 de 

maio de 2019, no âmbito da apresentação das 

Provas de Aptidão Profissional dos Cursos Técnico 

Auxiliar de Saúde, de Termalismo e de Turismo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 143 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue 

de Portalegre – Pedido de Apoio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir um 

subsídio no valor de 400 Euros (Quatrocentos 
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euros) à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Portalegre, em razão da colheita de 

sangue a efetuar no Crato, no dia 18 de maio de 

2019, ao abrigo da al. u), art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 

12 de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 144 

Concessão Direito de Exploração do 

Restaurante, incluindo Quiosque/Bar, sito nas 

Piscinas Municipais Descobertas do Crato – 

Aprovação do Relatório Final, Adjudicação e 

Aprovação da Minuta do Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

 Todas as propostas contidas no Relatório 

Final, remetido pelo júri do concurso, 

respeitante ao “Procedimento para 

Concessão do Direito de Exploração do 

Restaurante, incluindo esplanada e 

quiosque/bar, sitos nas Piscinas 

Municipais Descobertas do Crato” e 

nomeadamente adjudicar a concessão do 

direito de exploração do Restaurante, 

incluindo quiosque/bar, pelo valor de € 

650,00 (seiscentos e cinquenta euros,)com 

IVA incluído, à Sociedade Argumentos 

Célebres – Organização de Eventos, 

Unipessoal, Lda., por ter sido a proposta 

classificada em 1.º lugar no âmbito do 

procedimento; 

 A Minuta de Contrato a celebrar com 

Sociedade Argumentos Célebres – 

Organização de Eventos, Unipessoal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 145 

Ucrate – Pedido de Apoio Logístico Para 

Atividade “Petiscos e Rabiscos” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Ucrate, traduzido na cedência de 10 mesas, 40 

cadeiras, 3 baldes do lixo, 6 estrados, 4 biombos 

pretos, ponto de água e de luz, no âmbito da 

realização de um evento no próximo dia 25 de maio 

de 2019, com a isenção de custos no valor de 425,83 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 146 

Freguesia de Monte da Pedra – Pedido de 

Apoio para Realização da Festa de Santo 

Isidro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

 Apoiar logisticamente a Freguesia de 

Monte da Pedra, para a realização da Festa 

em Honra de Santo Isidro – Festa do 

Chamiço em colaboração com a Comissão 

de Festas, com desmatação envolvente e 

limpeza de caminhos da procissão, 

manutenção e limpeza dos caminhos de 

acesso ao Chamiço, cedência de 2 wc’s 

portáteis, gelo, 1 stand, 2 tendas,25 mesas, 

100 cadeiras, 5 baldes do lixo, palco 

pequeno, no âmbito da realização da Festa 

em Honra de Santo Isidro – Festa do 

Chamiço, a ter lugar no dia 1 de junho de 

2019, com a isenção de custos no valor de 

1.350,14 euros e isenção de taxas e licenças 

devidas e cedência de material de 
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transportes dentro das possibilidades 

municipais; 

 Atribuir um apoio financeiro no valor de 

400 euros, para fazer face às despesas com 

a animação musical. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 147 

Freguesia de Monte da Pedra – Pedido de 

Apoio para Festa em Honra de São Sebastião 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Apoiar logisticamente dentro das possibilidades 

municipais a Freguesia de Monte da Pedra, para a 

realização da Festa em Honra de São Sebastião em 

colaboração com a Comissão de Festas a cedência 

de cartazes,  45 mesas, 200 cadeiras, 10 mesas 

madeira grandes, 5 mesas madeira pequenas, 4 

tendas, 6 stands, 3 contentores de lixo e 6 baldes do 

lixo, eletricista e palco, nos termos das informações 

dos serviços anexas e parte integrante da proposta, 

no âmbito da realização da Festa em Honra de São 

Sebastião – Festas de Verão 2019, a ter lugar nos 

dias 19,20 e 21 de julho de 2019, com a isenção de 

custos no valor de 755,48 euros e isenção de taxas 

e licenças devidas; 

Atribuir um apoio financeiro no valor de 3 000 

euros, para fazer face às despesas com a animação 

musical. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 148 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido 

de Apoio para Divulgação de Cursos 

Profissionais 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Escola Profissional Agostinho Roseta, com a 

elaboração para divulgação nos meios de 

comunicação social da região, da promoção da 

oferta formativa da Escola Profissional Agostinho 

Roseta – Polo do Crato bem como a impressão e 

distribuição de flyers nos seguintes municípios: 

Portalegre, Nisa, Ponte de Sôr, Arronches, Castelo 

de Vide, Alter do Chão, Avis, Monforte, Fronteira e 

Gavião para promoção da oferta formativa da 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Polo do 

Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 149 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 11/2019 de 02 de abril foi 

aprovada, por unanimidade.  

 

Município do Crato, 03 de maio de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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