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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

19 DE JUNHO 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 200 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Isenção de Taxas Urbanísticas  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a isenção 

do pagamento de taxas urbanísticas referente ao 

Projeto de adaptação de espaço a Farmácia, nos 

termos do nº 1, artigo 12º, do Regulamento Geral de 

Taxas e Licenças Municipais. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 201 

Consolidação Definitiva da Situação de Mobilidade 

Intercarreiras 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras, com efeitos a 1 julho de 2019, dos 

trabalhadores: Cristina Isabel dos Santos Pereira, 

Maria Alexandrina Rovisco Capão, Sérgio Coelho 

de Bastos Leitão e Paula Maria Sousa de Matos 

Dias. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 202 

Associação Gafanhotos do Mato – Pedido de Isenção 

de Taxas Para Festas São Pedro  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação Gafanhotos do Mato traduzido na 

isenção das taxas de ruido no valor de 31,50 euros, 

no âmbito da realização das festas de São Pedro, a 

ter lugar no dia 29 de junho de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 203 

5.ª Alteração ao Orçamento Municipal 2019  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 5.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal 2019. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Manuel Farinha e do 

senhor Vereador Marco Rosa e com duas 

abstenções dos senhores vereadores Marco 

Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 204 

5.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 5.ª 

Alteração às Grandes Opções do Plano 2019. 
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Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Manuel Farinha e do 

senhor Vereador Marco Rosa e com duas 

abstenções dos senhores vereadores Marco 

Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 205 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata – Pedido de 

Apoio Para Festas de Verão 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata, com a 

cedência de 40 mesas, 150 cadeiras, 3 stands, palco, 

serviço de eletricista, 4 contentores pequenos de 

lixo e 1 grande e gelo, com a isenção de custos no 

valor de 947,48 euros, um apoio financeiro no 

valor de 3.000,00 euros, para fazer face aos 

encargos com a animação musical e sonorização, 

isenção de taxas de ruido no valor de 28,50 euros 

tudo no âmbito da realização das Festas de Verão 

nos próximos dias 2,3 e 4 de agosto de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 206 

João Caladinho Lopes – Emissão de Parecer Sobre 

Aumento de Compartes de Prédio Rústico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável, à pretensão de João Caladinho 

Filipe, para aumento de compartes no prédio 

rústico denominado “Poço dos Caçadores”, com a 

condição de que o negócio não vise ou dele possa 

resultar o parcelamento físico do prédio ou a 

violação do regime legal dos loteamentos urbanos 

instituído pelo RJUE publicado no decreto-lei 

555/99, de 16 de dezembro com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-lei 26/2010 de 30 de 

março. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 207 

Freguesia de Aldeia da Mata – Pedido de Apoio 

Para Funcionamento da Piscina da Freguesia 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Freguesia de Aldeia da Mata, traduzido no apoio 

ao enchimento da Piscina dentro das 

possibilidades municipais, bem como a cedência 

de 2 bidons de cloro, 2 bidons de PH (-) e 2 bidons 

de algicida, para que se torne possível o 

funcionamento das Piscinas de Aldeia da Mata, no 

valor de 459,00 euros sem iva. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 208 

Associação Linhas e Tesouras – Pedido de Apoio 

Logístico e Isenção de Taxas Para Noite de Fados 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio 

logístico à Associação Linhas e Tesouras de Monte 

da Pedra, com cedência de 1 palco, 4 contentores 

de lixo, 10 mesas de madeira grandes, 20 mesas de 

plástico, com isenção de custos no valor de 967,66 

euros, bem como a isenção de taxas e licenças de 

ruido no valor de 19,50 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 209 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata – Pedido de 

Apoio Com Jovens Para Abertura de Época 

Balnear 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata com a 
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cedência de 4 jovens afetos à Dinâmica Jovem para 

apoio no funcionamento à piscina da freguesia, 

durante a época balnear, com um custo mensal 

entre 1000 e 1400 euros.  

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 210 

Santa Casa Misericórdia do Crato – Pedido de 

Isenção de Pagamento de Entradas no Parque 

Aquático do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Santa Casa da Misericórdia do Crato traduzido na 

cedência de autorização para utilização gratuita do 

parque aquático para as crianças do pré-escolar (2x 

por semana – 26 crianças e 4 adultos) e ATL (2x por 

semana – 20 crianças e 2 adultos, com um custo 

estimado de 1375 euros). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 211 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso – Pedido de Apoio para ATL 

Verão Non Stop 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Apoiar logisticamente dentro das possibilidades 

municipais, com a cedência de espaços municipais 

a utilizar como o Pavilhão Municipal, o Estádio 

Municipal, Auditório Municipal, Jardim Municipal, 

Ecoflu, e outros espaços integráveis no projeto, 

bem como autorização para acampar na Barragem 

Municipal, permissão para frequentar o Parque 

Aquático de forma gratuita, cedência de mesas, 

cadeiras, gelo, som, palcos para a realização de 

eventos culturais, lúdicos e recreativos, isenção de 

taxas e licenças, cedência de transporte das 

crianças das diversas localidades das freguesias 

para as atividades exteriores e visitas lúdicas, 

oferta de 55 t-shirts e bonés para os jovens e os 

monitores, bem como, monitores para 

acompanhar as crianças durante o período de 

funcionamento do ATL no âmbito do seu Projeto 

Cultural “Atelier Verão Non Stop 2019”, na 

medida do possível e sem prejuízo das outras 

freguesias, no valor orçado de 3.208,70 euros; 

Um apoio financeiro no valor de 3.000 euros, para 

fazer face a despesas gerais com os jovens na 

realização das suas atividades de ATL. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 212 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra – Pedido de 

Apoio para OTL de Verão 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Apoiar logisticamente a Junta de Freguesia de 

Monte da Pedra, com a disponibilização de 

monitores através do Programa Dinâmica Jovem, 

para apoio nas atividades durante o período de 

OTL, bem como cedência de transportes com 

condutor para as piscinas do concelho, visitas a 

efetuar ao município no âmbito das atividades 

programadas e passeio final de encerramento, 

dentro das disponibilidades municipais, depois de 

devidamente apresentadas e calendarizadas as 

ações a desenvolver, permissão para visita guiada 

aos sítios de interesse municipal a definir e 

autorização para entrada gratuita no Parque 

Aquático, nos termos do regulamento em vigor; 

Um apoio financeiro no valor de 1.000 euros, para 

fazer face a despesas com os jovens na realização 

das suas atividades de OTL. 
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Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 213 

Agrupamento de Escolas do Crato – Pedido de 

Apoio Logístico e Isenção de Taxas para Festa de 

Alunos Finalistas 

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 Agrupamento de Escolas 

do Crato (Finalistas), traduzido num apoio 

logístico, na cedência de 6 mesas de madeira e 60 

cadeiras, no âmbito da realização de um Baile de 

Finalistas, a ter lugar no próximo dia 28 de junho 

de 2019, no valor de 445,66 euros; 

A isenção de taxas no valor de 19,50 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 214 

Associação de Bombeiros Voluntários do Crato – 

Atribuição de Subsidio para Motobomba de 

Combate aos Incêndios 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação de Bombeiros Voluntários do Crato, 

com a atribuição de um subsidio no valor de 

19.622,53 euros, para fazer face às despesas 

inerentes à aquisição de equipamento VTTR e Kit 

de Incêndios, com a entrega do respetivo 

documento de aquisição. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 215 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 14/2019 de 19 de junho foi 

aprovada por unanimidade.  

 

Município do Crato, 20 de junho de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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