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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

02 DE OUTUBRO 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 289 

Aprovação da Ata 18/2019, de 07 de agosto 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

18/2019, de 07 de agosto. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 290 

Apoio à Natalidade – Fábio Luís Brazão Paixão 

– Correção da Deliberação n.º 279, Minuta da 

Ata 21/2019, de 18 setembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Revogar a deliberação da Câmara Municipal, nº 

279, Minuta da Ata, 21/2019, 18 setembro; 

A atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, publicado no 

Diário da Republica, II série, 9 de maio 2019, a 

Fábio Luís Brazão Paixão, traduzido na atribuição 

do cheque farmácia no valor de €250,00 (duzentos 

e cinquenta euros) e no pagamento de €600,00 

euros em dez prestações mensais e sucessivas, uma 

vez que se cumprem os requisitos previstos no 

supra identificado Regulamento. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 291 

Apoio à Natalidade – Bruno Alexandre de 

Bastos Constâncio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a atribuição 

do apoio previsto no Regulamento Municipal da 

Apoio a Natalidade, a Bruno Alexandre de Bastos 

Constâncio, traduzido na atribuição do cheque 

farmácia no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros) e, no pagamento de €600,00 

euros em dez prestações mensais e sucessivas, uma 

vez que se cumprem os requisitos previstos no 

supra identificado Regulamento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 292 

Associação Crato + 2018 – Pedido de Auditório 

Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação Crato + 2018, traduzido na cedência de 

auditório municipal, no próximo dia 11 de outubro 

de 2019, no âmbito da realização de um espetáculo 

de Stand Up Comedy. 

Por unanimidade. 



2 

Deliberação n.º 293 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Arquitetura – José Luis Fernandes Pincha 

A Câmara Municipal deliberou aprovar de acordo 

com o parecer técnico o indeferimento do Projeto 

de Arquitetura, apresentado por José Luis 

Fernandes Pincha, com residência na Rinchoa, para 

demolição de um prédio, sito na Rua D. Nuno 

Álvares Pereira, n.º 74, em Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 294 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades – Célio João Caldeira Baptista 

e Outros 

A Câmara Municipal deliberou aprovar de acordo 

com o parecer técnico o deferimento do Projeto 

de Especialidades, apresentado por Célio João 

Caldeira Baptista e Outros, com residência no 

Crato, para alteração de um prédio de habitação, 

sito na Rua da Portela, n.º 16, no Crato. 

O senhor Vereador Marco Rosa pediu escusa de 

voto. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 295 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Legalização – António da Rosa Pinheiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar de acordo 

com o parecer técnico o deferimento do Projeto 

de Legalização, foi apresentado por António da 

Rosa Pinheiro, com residência em Almada, para 

legalização da construção de uma habitação, sito 

na Rua Pública, no Pisão, é de deferir. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 296 

Associação Desportiva de Flor da Rosa – Pedido 

de Apoio Para Participação na Baja 500 

Portalegre 2019 – 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 

Baja 500 Portalegre 2019; 

Um suplemento financeiro à Associação 

Desportiva de Flor da Rosa, no valor de 879,46 

euros, para fazer face às despesas inerentes à 

participação na Baja 500 Portalegre 2019, a ter 

lugar de 24 a 26 de outubro de 2019. 

O senhor Vereador Ângelo Fernandes pediu escusa 

de voto. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 297 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido 

de Cedência de Instalações Desportivas 

Municipais Para Dinamização de Aulas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Escola Profissional Agostinho Roseta, traduzido 

na cedência das instalações municipais, 

nomeadamente piscina coberta, estádio municipal 

e pavilhão desportivo e outros edifícios de apoio à 

atividade escolar, para aí poderem realizar as suas 

aulas, no âmbito da atividade letiva. 



3 

 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 298 

Anafre – Pedido de Auditório Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Anafre, traduzido na cedência de auditório 

municipal, no próximo dia 26 de outubro, no 

âmbito da realização de uma formação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 299 

Auxílios Financeiros a Estudantes do Ensino 

Superior (Ano letivo 2019-2020) 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir os auxílios financeiros a estudantes do 

Município que frequentem o Ensino Superior no 

ano letivo 2019/2020, nos termos do Regulamento 

de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

publicado no Diário da República n.º 20, de 27 de 

janeiro de 2012; 

Fixar o auxílio financeiro anual por aluno 

contemplado, consubstanciado no valor a ser 

publicado pela DGES, (871,52 euros), para a 

propina a cobrar no ensino superior para o ano 

letivo 2019/2020; 

A atribuição deve ser feita pelo tempo de execução 

das aulas, nos termos do ponto nº 2, artigo 15ª do 

Regulamento, sendo a primeira prestação paga 

após a homologação da lista definitiva dos 

candidatos aprovados, até termino do ano letivo. 

Fixar o número global de bolseiros em quinze; 

Designar os elementos do Júri de seleção, 

composto por: 

Dra. Ana Rosa Gonçalves Carita, Chefe de Divisão 

de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal; 

Dra. Lúcia Maria Lopes Gonçalves, Diretora do 

Agrupamento de Escolas do Crato; 

Dra. Joana de Bastos Leitão Marques Curinha, 

Técnica Superior de Desenvolvimento Social da 

Câmara Municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 300 

Plano de Transportes Escolares 2019-2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Transportes Escolares para o ano letivo 

2019/2020, nos termos do nº 1, artigo, 21º, decreto-

lei 21/2019,30 janeiro, consubstanciada no parecer 

favorável, emitido pelo Conselho Municipal de 

Educação, no dia 16 de setembro de 2019.  

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 301 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 23/2019 de 02 de outubro foi 

aprovada por unanimidade.  

 

Município do Crato, 03 de outubro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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