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EDITAL 

 

 

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 170 

Aprovação da Ata 9/2019, de 03 de abril  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

9/2019, de 03 de abril. 

Por unanimidade, com a escusa de voto do senhor 

Vereador Marco Rosa por não ter estado presente 

na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 171 

Aprovação da Ata 10/2019, de 17 de abril  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

10/2019, de 17 de abril. 

Por unanimidade, com a escusa de voto do senhor 

Vereador Marco Rosa por não ter estado presente 

na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 172 

Aprovação da Ata 11/2019, de 02 de maio  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

11/2019, de 02 de maio. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 173 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades –  Sérgio Gomes das Neves e Rui 

Manuel Gomes das Neves  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Sérgio Gomes 

das Neves e Rui Manuel Gomes das Neves, com 

sede em Santa Catarina da Serra, para alteração de 

Armazém, na Zona Industrial do Crato, Lote 12 – 

Rua António Bastos Leitão. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 174 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades – Jorge Félix dos Santos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, foi apresentado por Jorge Félix 

dos Santos, residente no Crato para ampliação de 

um prédio de habitação, sito no Largo Luís de 

Camões, n.º 1 no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 175 

Licenciamento de Obras - Projeto de Arquitetura – 

Carlos Manuel de Oliveira Inácio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, foi apresentado por Carlos Manuel 

de Oliveira Inácio, residente em Peniche, para 

ampliação e alteração de um imóvel para 
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habitação, sito na Rua do Penedo Gordo, em 

Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 176 

Santa Casa da Misericórdia 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 Santa Casa da Misericórdia do Crato, traduzido 

na cedência de transporte, no âmbito da realização de 

uma visita ao Museu Nacional Ferroviário, no 

Entroncamento, no próximo dia 07 de junho de 2019, 

com a isenção de custos no valor de 493,65euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 177 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Apoio para Arraial de Santo António, com Isenção 

de Taxas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio à Santa Casa da Misericórdia do Crato, 

traduzido na cedência de 4 stands simples e 6 

duplos, 10 estrados e respetivos cavaletes, 100 

mesas, 400 cadeiras, contentores para lixo, 6 

estrados, 4 biombos pretos, ponto de água e de luz, 

no âmbito da realização do Arraial de Santo 

António, a ter lugar no próximo dia 15 de junho de 

2019; com a isenção de custos no valor de 

715,83euros; 

A atribuição de um subsidio de 1.000 euros, para 

fazer face às despesas com a realização do Arraial 

de Santo António; 

A isenção de taxas devidas no valor de 31,50 euros, 

no âmbito da realização do Arraial de Santo 

António, a ter lugar no próximo dia 15 de junho de 

2019; 

 Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 178 

Piscina Municipal de Gáfete - Preçário da 

Prestação de Serviços para 2019 – Abertura e 

Encerramento 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Fixar a data de abertura da Piscina Municipal 

Descoberta de Gáfete durante o mês de junho, 

verificadas as condições necessárias para a 

respetiva abertura, bem como a data de 

encerramento, a decorrer no mês de setembro, em 

função das condições climatéricas; 

Em 2019, o seguinte preçário: 

Escalões Bilhete 

Diário 

Passe de 

5 

Entradas 

Passe de 

10 

Entradas 

Até aos 6 anos Grátis Grátis Grátis 

7 aos 17 anos 1,50€ 5,00€ 10,00€ 

18 ou mais 2,50€ 10,00€ 15,00€ 

Cartão do Idoso Grátis Grátis Grátis 

Jovens 

Residentes – 7 

aos 11 anos 

0,75€ 2,50€ 5,00€ 

Cartão Municipal 

Jovem – 12 aos 17 

anos 

0,75€ 2,50€ 5,00€ 

Cartão Municipal 

Jovem – 18 aos 35 

anos 

1,90€ 7,50€ 11,25€ 

Preço do Aluguer das Espreguiçadeiras: 2,00€/dia 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 179 

Piscina Municipal de Vale do Peso - Preçário da 

Prestação de Serviços para 2019 – Abertura e 

Encerramento 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Fixar a data de abertura da Piscina Municipal 

Descoberta de Vale do Peso durante o mês de 

junho, verificadas as condições necessárias para a 

respetiva abertura, bem como a data de 

encerramento, a decorrer no mês de setembro, em 

função das condições climatéricas; 

Em 2019, o seguinte preçário: 

Escalões Bilhete 

Diário 

Passe de 

5 

Entradas 

Passe de 

10 

Entradas 

Até aos 6 anos Grátis Grátis Grátis 

7 aos 17 anos 1,50€ 5,00€ 10,00€ 

18 ou mais 2,50€ 10,00€ 15,00€ 

Cartão do Idoso Grátis Grátis Grátis 

Jovens Residentes 

– 7 aos 11 anos 

0,75€ 2,50€ 5,00€ 

Cartão Municipal 

Jovem – 12 aos 17 

anos 

0,75€ 2,50€ 5,00€ 

Cartão Municipal 

Jovem – 18 aos 35 

anos 

1,90€ 7,50€ 11,25€ 

Preço do Aluguer das Espreguiçadeiras: 2,00€/dia. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 180 

Piscina Municipal Descoberta do Crato – Preçário 

da Prestação de Serviços para 2019 – Abertura e 

Encerramento 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Fixar a data de abertura da Piscina Municipal 

Descoberta do Crato em junho, verificadas as 

condições necessárias para a respetiva abertura, 

bem como a data de encerramento, a decorrer no 

mês de setembro, em função das condições 

climatéricas; 

Em 2019, o seguinte preçário: 

Escalões Bilhete 

Diário 

Passe de 

5 

Entradas 

Passe de 

10 

Entradas 

Até aos 6 anos Grátis Grátis Grátis 

7 aos 17 anos 1,50€ 5,00€ 10,00€ 

18 ou mais 2,50€ 10,00€ 15,00€ 

Cartão do Idoso Grátis Grátis Grátis 

Jovens Residentes 

– 7 aos 11 anos 

0,75€ 2,50€ 5,00€ 

Cartão Municipal 

Jovem – 12 aos 17 

anos 

0,75€ 2,50€ 5,00€ 

Cartão Municipal 

Jovem – 18 aos 35 

anos 

1,90€ 7,50€ 11,25€ 

Preço do Aluguer: 

Espreguiçadeiras: 2,00€/dia; 

Chapéus-de-sol: 1,00€/dia; 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 181 

Constituição de Fundo de Maneio Para Piscinas 

Municipais Descobertas do Município do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Constituição de um Fundo de Maneio Fixo 

Temporário, para dotar de trocos as bilheteiras das 

Piscinas Municipais Descobertas do Município do 

Crato, no valor de €200,00 (Duzentos euros) a 

saber: 150,00 euros – Piscina Descoberta do Crato; 

30,00 euros – Piscina de Gáfete e 20,00 euros – 

Piscina de Vale do Peso; 
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Este Fundo de Maneio, colocado à 

responsabilidade do Técnico Superior de 

Desporto, Hélder Alexandre Miranda dos Reis 

Rodrigues não poderá satisfazer qualquer despesa 

e deve ser reposto no primeiro dia útil a seguir ao 

encerramento das Piscinas Municipais 

Descobertas do Município Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 182 

Constituição de Fundo Maneio Para as Bilheteiras 

do Festival Remember 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Constituição de um Fundo de Maneio, para dotar 

de trocos as bilheteiras do Festival do Crato 2018, 

no valor de €2.000,00 (dois mil euros); 

Este Fundo de Maneio será colocado à 

responsabilidade da Tesoureira do Município do 

Crato, Maria Filomena do Vale Fernandes Bonito 

Neves, e em sua substituição, a Carlos Manuel 

Carrilho de Abreu. Este fundo de maneio não 

poderá satisfazer qualquer despesa e deve ser 

reposto no primeiro dia útil a seguir ao final do 

Festival Remember 2019, ou seja, no dia 11 de 

junho de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 183 

Junta de Freguesia de Gáfete – Pedido de Apoio para 

Festas de Verão 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio à Junta de Freguesia de Gáfete, com a 

cedência instalações da Piscina Municipal de 

Gáfete, Praça de Touros se em condições 

utilizáveis, 50 mesas e 250 cadeiras, palco, 

eletricista, 10 baldes de lixo, 6 stands e gelo, 

impressão de cartazes, isenção de taxas inerentes à 

festividade, tudo com isenção de custos no valor 

total de 2450,66 euros; 

Um apoio Financeiro no valor de 3.000 euros, para 

fazer face as despesas com a animação musical, 

som e luz, realização das Festas de Verão, a ter 

lugar nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 184 

Associação Cidade Extrovertida – Pedido de Apoio 

para Arraial de Santo António 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio à Associação Cidade Extrovertida, 

traduzido num apoio logístico, na cedência de 20 

mesas e 60 cadeiras, no âmbito da realização de 

um Arraial de Santo António, a ter lugar no 

próximo dia 15 de junho de 2019, no valor de 425,83 

euros; 

A isenção de taxas no valor de 31,50 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 185 

União de Freguesias de Crato e Mártires – Pedido 

de Espaço Multiusos de Vale do Peso 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

das instalações do Multiusos de Vale do Peso, à 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso, no dia 29 de junho de 2019, 

nos termos da informação dos serviços datada de 

22 de maio 2019. 
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Deliberação n.º 186 

26.º Open de Ténis do Município do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Realização do “XXVI Open Ténis do Crato”, nos 

dias 15 e 16 de junho de 2019; 

Os demais encargos inerentes à realização do 

Torneio, aproximadamente de 400 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 187 

Centro Cultural de Gáfete – Pedido de Apoio para 

Festejos em Honra de São João Batista 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio ao Centro Cultural de Gáfete, com a 

cedência de 1 stand simples, 1 stand duplo, baldes 

do lixo, 100 mesas, 400 cadeiras, gelo, palco, 

eletricista e canalizador, com a isenção de custos 

no valor total de 2321,49 euros; 

A isenção de taxas para o evento no valor de 38 

euros; 

A atribuição de um subsídio de 900 euros para 

fazer face as despesas com o evento, som, luz e 

animação; 

A interdição a veículos automóveis de acordo com 

as indicações da autoridade policial. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 188 

EBI/JI Professora Ana Maria Ferreira Gordo – 

Pedido de Apoio Logístico para Arraial de São 

João 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

EBI/JI Prof.ª Ana Maria Ferreira Gordo traduzido 

na cedência de 4 stands, 5 estrados com cavaletes, 

100 mesas e 400 cadeiras, gelo, bem como a 

isenção de taxas devidas, no âmbito da realização 

do Arraial de São João, no dia 19 de junho de 2019, 

com a isenção de custos no valor de 735,66 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 189 

Associação Crato + 2018 – Pedido de Apoio Para 

Torneio de Futsal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação Crato + 2018, traduzido na cedência das 

instalações do campo 1º maio (Balneários e 

Polidesportivo), stands, mesas e cadeiras, com a 

isenção de custos no valor de 1695,83 euros. bem 

como, a atribuição de um apoio financeiro no valor 

de 1400,00 euros, no âmbito da realização de um 

torneio de futsal, a ter lugar nos próximos dias 

26,27 e 28 de julho 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 190 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e 

Vale do Peso – Pedido de Apoio Logístico para Torneio 

da Malha 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso, com a cedência do Espaço do 

Mercado Municipal devidamente limpo, 30 mesas, 

100 cadeiras, 2 stands, gelo, impressão de cartazes, 

oferta de trofeus, isenção de taxas para o evento 

tudo com isenção de custos no valor total de 

1001,66 euros. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 191 

Fábrica da Igreja Paroquial de Flor da Rosa – Pedido 

de Apoio Financeiro 

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, à Paróquia de Flor da Rosa, 

traduzido na atribuição de um subsídio no valor de 

1.943,40 euros, para fazer face às despesas com a 

manutenção e melhoramento da casa mortuária 

da Igreja de Flor da Rosa, mediante a entrega dos 

documentos comprovativos de despesa efetuada. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 192 

Associação de Amizade à Infância e Terceira 

Idade – Lar de Santo António, Aldeia da Mata – 

Pedido de Apoio para Obtenção de Certificado 

Energético do Lar de Santo António 

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, à Associação de Amizade à 

Infância e Terceira Idade – Lar de Santo António, 

traduzido na atribuição de um subsídio no valor de 

922,50 euros, para fazer face às despesas com a 

obtenção do certificado energético do Lar de Santo 

António, Aldeia da Mata, para efeitos de 

candidatura a projetos comunitários. 

Por unanimidade, com a escusa de voto, do senhor 

Vereador João Manuel Farinha ausentando-se da 

sala, por fazer parte dos órgãos sociais da referida 

Associação. 

 

Deliberação n.º 193 

Núcleo de Veteranos do Futebol Clube do Crato – 

Pedido de Isenção de Taxas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio ao 

Núcleo de Veteranos do Futebol Clube do Crato 

traduzido na isenção de taxas no valor de 31,50 

euros, no âmbito da realização de Arraial de São 

Pedro, no dia 29 de junho de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 194 

Município de Arronches – Empréstimo de Stands para 

a X Feira de Atividades Económicas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

empréstimo ao Município de Arronches, de 40 

stands, no âmbito da realização da sua X Feira de 

Atividades Económicas, a ter lugar nos dias 12, 13 e 

14 de julho de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 195 

Associação de Futebol de Portalegre – Pedido de 

Apoio Logístico Para Gala Anual 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação de Futebol de Portalegre, traduzido na 

cedência de espaço apropriado a definir com a 

organização, palco, mesas e cadeiras para 200 

pessoas e apoio técnico de eletricista, com a 

isenção de custos no valor de 367,83 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 196 

Hasta Pública para Venda de Cortiça – Aprovação 

do Caderno de Encargos, Abertura de 

Procedimento 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O caderno de encargos para a adjudicação da 

venda de cortiça na árvore, sendo parte integrante 
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da presente proposta, cuja base de licitação para o 

lote é de 150 euros, não podendo haver lances 

inferiores a 10 euros, acrescido de IVA; 

A abertura da hasta pública para a outorga da 

adjudicação da venda de cortiça na árvore 

respeitando as formalidades legais. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 197 

Extração de Cortiça 2019 – Cedência às Juntas de 

Freguesia do Município de Extração de Cortiça dos 

Caminhos Rurais 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

da extração de cortiça dos caminhos rurais do 

Município a cada junta de freguesia dentro da sua 

área territorial, para que possam usufruir da 

receita resultante da extração. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 198 

Centro de Recuperação de Menores - Irmãs 

Hospitaleiras – Pedido de Isenção de Pagamento 

de Entradas no Parque Aquático do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do art.º 13.º do Regulamento de Funcionamento e 

utilização das Piscinas Municipais Descobertas do 

Crato, o apoio ao Centro de Recuperação de 

Menores, Irmãs Hospitaleira, do Assumar, 

traduzido na isenção do pagamento das entradas 

no Parque Aquático, nas datas pretendidas, ou 

seja, para três grupos de nove pessoas nos dias 9 e 

23 de julho e 6 de agosto de 2019. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 199 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 13/2019 de 05 de junho foi 

aprovada por unanimidade.  

 

Município do Crato, 16 de maio de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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