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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

07 DE AGOSTO 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 246 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – 

Pedido de Apoio Para Transportes 

Atividades ATL Centro Infantil “A Eira” 

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 transportes, no 

âmbito da realização de visitas ao Centro de 

Ciência Viva, em Constância; Redação do Jornal 

Diário do Sul, em Évora e à Kidzania, na Amadora, 

nos próximos dias 16 e 23 de agosto e 6 de 

setembro de 2019, respetivamente com as crianças 

do ATL, com a isenção de custos no valor de 

1332,84 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 247 

Constituição de Turmas da Escola Básica e 

Integrada Prof.ª Ana Maria Ferreira Gordo 

para o Ano Letivo 2019/2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

constituição das turmas nos termos da lei, para o 

ano letivo 2019/2020, conforme proposta da 

Direção do Agrupamento de Escolas do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 248 

Ana Maria Serra Costa – Emissão de Parecer 

Sobre Aumento de Compropriedade de 

Prédio Rústico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão da requerente Ana 

Maria Serra Costa, para a emissão de certidão nos 

termos da lei, para o aumento de compartes do 

prédio rústico denominado “Tapada das Freiras”, 

descrito na conservatória do registo predial do 

Crato, sob o n. º2051 da União de freguesias de 

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

inscrito na matriz cadastral sob o art.º 13 da secção 

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

da Rosa e Vale do Peso, para efeito de transmissão 

por doação a favor de suas únicas filhas em partes 
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iguais, Marta Alexandra Belo Marques e Elsa da 

Conceição Costa Belo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 249 

Jaime Romão Saramago M. Tavares e esposa 

– Emissão de Parecer Sobre Aumento de 

Compropriedade de Prédios Rústicos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão dos requerentes 

Jaime Romão Saramago M. Tavares e Esposa, para 

a emissão de certidão nos termos da lei, para o 

aumento de compartes dos prédios rústicos 

denominados “Marrocos” e “Abodaneira”, 

descritos na conservatória do registo predial do 

Crato, sob os n. ºs 2476 e 306 da União de 

freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, inscritos na matriz cadastral sob os art.º s 5 

da secção O e 3 da Secção R, da União de Freguesias 

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

para efeito de venda às 3 irmãs de Jaime Romão 

Tavares, na proporção de um quarto para cada 

uma, dos prédios. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 250 

Fundo Maneio Para as Bilheteiras do 

Festival do Crato 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

Constituição de um Fundo de Maneio, para dotar 

de trocos as bilheteiras do Festival do Crato 2019, 

no valor de €3.000,00 (três mil euros); 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 251 

7.ª Alteração ao Orçamento Municipal 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal 2019. 

Por maioria com os votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor vereador 

João Manuel Farinha e com três abstenções dos 

senhores vereadores Ângelo Fernandes, Sérgio 

Godinho e Marco Rosa que apresentou declaração 

de voto. 

 

Deliberação n.º 252 

7.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 

2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7.ª 

Alteração às Grandes Opções do Plano 2019. 

Por maioria com os votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor vereador 

João Manuel Farinha e com três abstenções dos 

senhores vereadores Ângelo Fernandes, Sérgio 

Godinho e Marco Rosa que apresentou declaração 

de voto. 

 

Deliberação n.º 253 

Equipa de Intervenção Permanente no 

Âmbito do Sistema de Proteção e Socorro – 

Aprovação de Adenda ao Protocolo 

Existente 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Adenda 

ao Protocolo para  as “Condições de Contratação e 

Funcionamento das Equipas de Intervenção 

Permanente” a celebrar entre a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
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Município do Crato e a Associação dos Bombeiros 

Voluntários do Crato, para a Valorização do 

Estatuto das Equipas de Intervenção Permanente 

ficando estabelecido que a remuneração dos 

elementos que integram as equipas de Intervenção 

Permanente constituídas ou a constituir nas 

Associações de Bombeiros passa a corresponder ao 

nível 6 da tabela remuneratória única aplicável à 

administração publica, no montante de 738,05 

euros face aos 617,40 em vigor, incidindo o 

aumento sobre os 12 meses do ano, subsídio de 

férias e subsídio de natal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 254 

Renovação de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo 

– Maria João Correia Florindo, Técnica 

Superior 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

renovação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, com a 

trabalhadora Maria João Correia Florindo (Técnico 

Superior - Ensino Básico). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 255 

Plano Municipal Defesa da Floresta Contra 

Incêndios do Crato – Aprovação da Fase de 

Consulta Pública 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Aprovação para cumprimento da fase de consulta 

pública nos termos do nº 7, artigo 4ª, Despacho nº 

443-A/2018, 9 janeiro; 

Remeter nos termos do nº 1 al. a), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia 

Municipal, para aprovação, do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios do Crato, de 

acordo com o n.º 7, do art.º 4º, do Despacho n.º 443-

A/2018, de 9 de janeiro de 2018, desde que em fase 

de consulta pública não haja qualquer contributo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 256 

Escola Básica Integrada do Crato – 

Agrupamento de Escolas 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 ao Agrupamento de Escolas do 

Crato, traduzido na cedência de transporte, para 52 

pessoas, no âmbito da realização de um 

Passeio/Convívio do pessoal não docente, a ter 

lugar no próximo dia 7 de setembro a Peniche e ao 

Budha Eden, no Bombarral, com a isenção de 

custos no valor de 592,38 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 257 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra – 

Pedido de Apoio para Torneio da Malha 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra, com a 

cedência de 20 mesas, 60 mesas, gelo, preparação 
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do campo com máquina para o torneio, montagem 

e desmontagem de 2 stands e uma tenda, isenção 

de taxas para o evento, tudo com isenção de custos 

no valor total de 1206,90 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 258 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 18/2019 de 07 de agosto foi 

aprovada por unanimidade.  

 

Município do Crato, 07 de agosto de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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