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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

17 DE JULHO 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 227 

Aprovação da Ata 12/2019, de 15 de maio  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

12/2019, de 15 de maio. 

Por maioria, com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Manuel Farinha, Marco Rosa, 

Sérgio Godinho e uma abstenção do senhor 

Vereador Ângelo Fernandes por não ter estado 

presente na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 228 

Aprovação da Ata 13/2019, de 05 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

13/2019, de 05 de junho. 

Por maioria, com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Manuel Farinha, Marco Rosa, 

Sérgio Godinho e uma abstenção do senhor 

Vereador Ângelo Fernandes por não ter estado 

presente na referida reunião. 

 

 

 

Deliberação n.º 229 

Aprovação da Ata 14/2019, de 19 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

14/2019, de 19 de junho. 

Por maioria, com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Manuel Farinha, Marco Rosa, 

Sérgio Godinho e uma abstenção do senhor 

Vereador Ângelo Fernandes por não ter estado 

presente na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 230 

Aprovação da Ata 15/2019, de 24 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

15/2019, de 24 de junho. 

Por maioria, com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Manuel Farinha, Marco Rosa, 

Sérgio Godinho e uma abstenção do senhor 

Vereador Ângelo Fernandes por não ter estado 

presente na referida reunião. 
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Deliberação n.º 231 

Aprovação da Ata 16/2019, de 03 de julho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

16/2019, de 03 de julho. 

Por maioria, com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Manuel Farinha, Marco Rosa, 

Sérgio Godinho e uma abstenção do senhor 

Vereador Ângelo Fernandes por não ter estado 

presente na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 232 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Utilização de Espaço Público – Jardim Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Santa Casa da Misericórdia do Crato, nos termos 

do nº 1, artigo 12º da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município do Crato, traduzido na autorização para 

utilização do Jardim Municipal, no âmbito da 

realização de um circuito de carros em parceria 

com a Escola Segura, integrado no plano de 

atividades do ATL, a ter lugar no próximo dia 24 de 

julho, com a isenção da taxa de ocupação de 

espaço publico, no valor de 13,00 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 233 

Associação Gafanhotos do Mato – Pedido de Isenção 

de Taxas Para VI Passeio de Motorizadas Antigas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação Gafanhotos do Mato nos termos do nº 

1, artigo 12º da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município do Crato, traduzido na isenção das taxas 

devidas no valor de 21,00 euros, no âmbito da 

realização do VI Passeio de motorizadas antigas, a 

ter lugar no dia 28 de julho de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 234 

Paróquia Nossa Senhora da Luz – Pedido de Apoio 

para Festas de Verão de Vale do Peso 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Apoiar logisticamente a Paróquia Nossa Senhora 

da Luz, de Vale do Peso, com a disponibilização de 

40 mesas retangulares, 150 cadeiras, 2 baldes do 

lixo, gelo, serviço de eletricista, impressão de 

cartazes e isenção de taxas e licenças de ruido 

devidas, no âmbito da realização das Festas de 

Verão de Vale do Peso, com a isenção de custos no 

valor total de 512,33 euros. 

Um apoio Financeiro à Paróquia Nossa Senhora da 

Luz, de Vale do Peso, no valor de 3.000 euros, para 

fazer face as despesas com as Festas de Verão de 

Vale do Peso, a terem lugar nos dias 23 a 25 de 

agosto de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 235 

Paróquia de Nossa Senhora das Neves – Pedido 

de Apoio para Festas de Verão de Flor da Rosa 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Apoiar logisticamente a Paróquia de Nossa 

Senhora das Neves, de Flor da Rosa, com a 

disponibilização de 40 mesas retangulares, 150 

cadeiras, 2 baldes do lixo, gelo, trator com Joper, 

montagem e desmontagem de palco, 1 tenda/toldo 

e serviço de eletricista, isenção de taxas e licenças 

de ruido, no âmbito da realização das Festas de 
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Verão de Flor da Rosa, com a isenção de custos no 

valor total de 1406,75 euros; 

Atribuir um apoio Financeiro à Paróquia Nossa 

Senhora das Neves, no valor de 3.000 euros, para 

fazer face as despesas com as Festas de Verão de 

Flor da Rosa, a terem lugar nos dias 15 a 18 de 

agosto de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 236 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades – Santa Casa da Misericórdia do 

Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, foi apresentado por Santa Casa 

da Misericórdia do Crato, com sede no Crato, para 

adaptação de espaço a farmácia, sito na Rua 25 de 

abril, n.º 15, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 237 

Associação de Bombeiros Voluntários do Crato – 

Pedido de Apoio Para Comemoração dos 70 Anos 

da Associação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação de Bombeiros Voluntários do Crato, 

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

de setembro, com a atribuição de um subsídio no 

valor de 4 000 euros, para fazer face às despesas 

com o almoço convívio, tintas para pintar a fachada 

do quartel e medalhas para condecoração dos 

bombeiros bem como, apoio logístico para 

alcatroamento da parte frontal das instalações, 

cedência de Auditório Municipal para sessão 

solene, cedência de bandeiras e impressão de 

programas e convites para as Comemorações do 

seu 70.º Aniversário e outros apoios logísticos, a 

realizar no próximo dia 18 de agosto de 2019. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 238 

6.ª Alteração ao Orçamento Municipal 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 6.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal 2019. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

com duas abstenções dos senhores Vereadores 

Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 239 

6.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 6.ª 

Alteração às Grandes Opções do Plano 2019. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

com duas abstenções dos senhores Vereadores 

Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 240 

APPACDM – 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 à APPACDM, traduzido na isenção 

do pagamento das entradas no Parque Aquático. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 241 

Centro de Atividades de Tempos Livres de Tolosa 

– Pedido de Isenção de Pagamento de Entradas 

na Piscina Municipal de Gáfete 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

utilização da Piscina Municipal de Gáfete, o apoio 

ao Centro de Atividades de Tempos Livres de 

Tolosa, traduzido na isenção do pagamento das 

entradas na Piscina Municipal de Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 242 

Incentivo à Natalidade – Cartão Municipal do 

Jovem – Flávia Filipa Branquinho Chambel 

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, 

a Flávia Filipa Branquinho Chambel, portadora do 

Cartão Municipal do Jovem n.º 158, 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 243 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso – Pedido de Apoio Financeiro 

Para Beneficiação de Sanitários Públicos de Flor 

da Rosa 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio à União de Freguesias de Crato e Mártires, 

Flor da Rosa e Vale do Peso, com a atribuição de 

um apoio financeiro no valor de 19.181,00 euros, 

para fazer face às despesas com a 

requalificação/beneficiação nas instalações 

Sanitárias Públicas em Flor da Rosa; 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 244 

Junta de Freguesia de Gáfete – Pedido de Apoio 

Financeiro Para Construção de Novos Ossários no 

Cemitério de Gáfete 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio à Junta de Freguesia de Gáfete, com a 

atribuição de um apoio financeiro no valor de 

12.720,00 euros, para fazer face às despesas com a 

Construção de novos Ossários no cemitério de 

Gáfete; 

A verba será disponibilizada mediante a 

apresentação da respetiva faturação, para o efeito. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 245 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 17/2019 de 17 de julho foi 

aprovada por unanimidade.  

 

Município do Crato, 22 de julho de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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