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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

18 DE SETEMBRO 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 272 

Futebol Clube do Crato – Pedido de 

Transporte - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do nº 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio ao Futebol Clube do Crato, 

traduzido na cedência de transporte para 

deslocação a Leiria, no passado dia 8 de setembro, 

no âmbito da sua participação na Taça de Portugal, 

com a isenção de custos no valor de 345,55 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 273 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades – Carlos Manuel Oliveira 

Inácio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, foi apresentado por Carlos 

Manuel Oliveira Inácio, com residência em 

Peniche, para ampliação e alteração de um Edifício 

para Habitação, sito na Rua dom Penedo Gordo, 

em Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 274 

Empréstimo Bancário – Adenda ao 

Contrato de Empréstimo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A adenda ao contrato de empréstimo a celebrar 

entre o Município do Crato e o Banco BPI, S.A., nos 

termos do Proposto pelo Tribunal de Contas; 

Remeter ao douto Tribunal de Contas a Adenda ao 

contrato de empréstimo ora aprovado entre o 

Município do Crato e o Banco BPI, S.A. para 

obtenção do respetivo visto. 

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 

Marco Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 275 

Congregação Testemunhas de Jeová – 

Pedido de Transporte 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

de transporte para deslocação a Carnaxide, no dia 

12 de outubro, no âmbito da sua participação numa 

Assembleia, com a isenção de custos no valor de 

394,92 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 276 

Associação Desportiva de Flor da Rosa – 

Pedido de Apoio Para Prova "Madrid - 

Lisboa Non Stop” – Adenda ao Contrato de 

Desenvolvimento Desportivo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Adenda à Minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e a Associação Desportiva de 

Flor da Rosa, tendo como objeto a participação na 

Prova Madrid-Lisboa Non Stop 2019; 

Um suplemento financeiro à Associação 

Desportiva de Flor da Rosa, no valor de 750,00 

euros, para fazer face às despesas inerentes à 

Prova Madrid-Lisboa Non Stop 2019, a ter lugar de 

20 a 22 de setembro de 2019, bem como a oferta de 

equipamentos desportivos com publicidade 

municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 277 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora da 

Conceição do Crato – Pedido de Apoio Para 

Comemoração dos 25 Anos de Sacerdote 

do Senhor Padre Paulo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição traduzido 

na cedência de mesas e cadeiras para 500 a 600 

pessoas e montagem e desmontagem de pequeno 

palco, som e luz, e elaboração e divulgação de 

cartaz sobre o evento, no âmbito da realização de 

uma Comemoração dos 25 anos de Sacerdote do 

senhor padre Paulo, a ter lugar no próximo dia 12 

de outubro de 2019, com a isenção de custos no 

valor de 1315,66 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 278 

Transferência de Competências para o 

Município do Crato, no Âmbito do Decreto-Lei 

72/2019, de 28 maio – Áreas Portuárias – 

Marítimas e Áreas Urbanas de 

Desenvolvimento Turístico e Económico não 

Afetas à Atividade Portuária Para o Ano de 

2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A rejeição da assunção das competências, para o 

ano de 2020, prevista no Decreto – Lei nº 72/2019, 

28 de maio, que concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais no 

domínio das Áreas Portuárias – Marítimas e Áreas 

Urbanas de Desenvolvimento Turístico e Económico 

não Afetas à Atividade Portuária, ao abrigo do artigo 

18.º, da Lei 50/2018,16 de agosto, pelo motivo que 

existe um vazio de objeto nesta matéria e não faz 

sentido a assunção de competências nesta área 

pelo motivo que o Município não tem e nunca terá 

de exercê-las por impossibilidade física; 
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Remeter à Assembleia Municipal para 

deliberação da rejeição da transferência de 

competências, para o ano de 2020, da competência 

prevista no Decreto – Lei nº 72/2019, 28 de maio, no 

domínio das Áreas Portuárias – Marítimas e Áreas 

Urbanas de Desenvolvimento Turístico e Económico 

não Afetas à Atividade Portuária, pelo motivo que 

existe um vazio de objeto nesta matéria e não faz 

sentido a assunção de competências nesta área 

pelo motivo que o Município não tem e nunca terá 

de exercê-las por impossibilidade física. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 279 

Incentivo à Natalidade – Cartão Municipal 

do Jovem – Fábio Luís Brazão Paixão 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio à natalidade previsto no 

Regulamento do Cartão Municipal do Jovem, a 

Fábio Luís Brazão Paixão, 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 280 

Transferência de Competências para as 

Juntas de Freguesia do Municipio, No 

Âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 

de Abril 

A Câmara Municipal deliberou aprovar sob 

proposta do senhor Presidente da Câmara, 

designada de proposta A: 

As minutas dos Autos de Transferência, nos 

termos do Decreto – Lei nº 59/2019, 30 de abril, que 

concretiza a transferência de competências do 

Município do Crato para todas as suas freguesias, 

ao abrigo do nº 2, artigo 38ª, da lei nº 50/2018, 16 

agosto a saber: 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata; 

Junta de Freguesia de Gáfete; 

Junta Freguesia de Monte da Pedra; 

União das Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso; 

Remeter à Assembleia Municipal para aprovação 

nos termos do nº 1, artigo 9ª do decreto-lei 

57/2019,30 abril, de todas as minutas dos Autos de 

Transferência nos termos do Decreto – Lei nº 

57/2019, 30 de abril, que concretiza a transferência 

de competências do Município do Crato para 

todas as suas freguesias, ao abrigo do nº 2, artigo 

38ª, da lei nº 50/2018, 16 agosto. 

Manter a avaliação e a monotorização da 

execução dos Autos de transferência durante o 

próximo ano, com o objetivo de fazer ajustes que 

se revelem necessários. 

Foi apresentada em alternativa a proposta B, 

pelos senhores vereadores eleitos pelo PSD, para 

baixar o assunto para estudo e levar para análise e 

deliberação numa próxima reunião. 

Por maioria, a proposta A apresentada pelo senhor 

Presidente Joaquim Diogo, em detrimento da 

Proposta B apresentada pelos Vereadores eleitos 

pelo PSD, com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 
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João Manuel Farinha, um voto contra do senhor 

Vereador Marco Rosa e com duas abstenções dos 

senhores Vereadores Marco Mendonça e Sérgio 

Godinho, que disseram apresentar declaração de 

voto. 

 

Deliberação n.º 281 

8.ª Alteração ao Orçamento Municipal 

2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 8.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal 2019. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Digo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

com duas abstenções dos senhores Vereadores 

Marco Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 282 

8.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 

2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 8.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 

Marco Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 283 

Comissão Municipal de Trânsito – 

Apreciação e Aprovação de Alterações ao 

Trânsito e Sinalética no Concelho do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O conteúdo inserto na Ata nº 2, ponto nº 3, da 

Comissão Municipal do Transito, datada de 25 de 

junho de 2019; 

Remeter para Assembleia Municipal do Crato 

para aprovação nos termos da alínea g), n.º 1, 

artigo 25.º, do Anexo I à Lei nº 75/2013,12 setembro, 

o conteúdo do Ponto nº 3, da Ata nº 2, da Comissão 

Municipal do Trânsito, datada de 25 de junho, de 

2019, aprovada em sede da Câmara Municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 284 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra – 

Pedido de Apoio Logístico Para Prova 

Desportiva 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra, com a 

cedência de 10 baias, 6 mesas de madeira, 10 

mesas de plástico, 2 estruturas de chuveiro, com 

isenção de custos no valor total de 425,83 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 285 

Constituição de Empresa Intermunicipal 

de Águas do Alto Alentejo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar remeter a 

decisão da matéria em apreço para a reunião 

extraordinária da câmara municipal a realizar no 

dia 23 de setembro pelas 10h00, em virtude de não 

ter sido rececionado em tempo útil o documento 

da ERSAR, com o respetivo parecer favorável. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 286 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 21/2019 de 18 de setembro foi 

aprovada por unanimidade.  

 

Município do Crato, 20 de setembro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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