
1 

 

 

 

EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

17 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 302 

Aprovação da Ata 19/2019, de 21 de agosto 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

19/2019, de 21 de agosto. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 303 

Renovação de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo – 

Andreia Filipa Oliveira Gaspar, Assistente 

Técnica 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

renovação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, com a 

trabalhadora Andreia Filipa Oliveira Gaspar 

(Assistente Técnica). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 304 

Renovação de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo – 

Patrícia Raquel Pedro de Marques, Técnica 

Superior 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

renovação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, com a 

trabalhadora Patrícia Raquel Pedro de Marques 

(Técnica Superior). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 305 

Município do Crato – Participação Variável no 

IRS  2020 

O Presidente da Câmara propôs: 

Nos termos da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, 

conjugado com o disposto na alínea e), do n. º1, do 

artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a taxa de 5,0% a que o Município do 

Crato tem direito nos termos da Lei, referente à 

participação variável no IRS, dos sujeitos passivos 

com domicílio fiscal na circunscrição territorial do 

Município do Crato, referente aos rendimentos 

auferidos no ano de 2020 e, remeter à aprovação 

da Assembleia Municipal; 

Posteriormente, logo após a deliberação da 

Assembleia Municipal, deverá tal decisão ser 
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comunicada, via eletrónica, à Autoridade 

Tributária, até ao próximo dia 31 de dezembro do 

corrente ano; 

Alocar a referida verba, à Área Social. 

Foi apresentada uma proposta alternativa verbal, 

pelo senhor Vereador eleito pelo PSD, Marco 

Mendonça, em alternativa à proposta do senhor 

Presidente, intitulada por proposta B ficando a do 

senhor Presidente como proposta A que sugere 

que a taxa referente à participação no IRS seja de 

2,5%. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Por maioria, a proposta A apresentada pelo senhor 

Presidente Joaquim Diogo, com três votos 

favoráveis do senhor Presidente Joaquim Diogo, 

do senhor Vereador João Manuel Farinha e do 

senhor Vereador Marco Rosa disse apresentar 

declaração de voto posteriormente, em 

detrimento da Proposta B apresentada pelo 

Vereador eleito pelo PSD, com um voto favorável 

do senhor Vereador Marco Mendonça, que disse 

apresentar declaração de voto posteriormente. 

 

Deliberação n.º 306 

Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação da 

Taxa para o ano de 2020 e Redução da Taxa de 

IMI em Função do Número de Dependentes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Fixar a taxa do imposto municipal sobre imóveis 

prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do 

Decreto-lei 287/2003, de 12 de novembro, com a 

nova redação dada pela lei nº 7-A/2016, de 30 de 

março, em 0,3%, que corresponde à taxa mínima 

fixada na Lei, para o ano de 2020. 

A redução da taxa do imposto municipal sobre 

imóveis em 20€, 40€ e 70€, o valor da redução dos 

prédios de sujeitos passivos com dependentes a 

cargo, 1,2,3 ou mais, respetivamente; 

Remeter a proposta para aprovação à Assembleia 

Municipal de Crato, de acordo com o n. º1, alínea 

ccc), artigo 33.º conjugado com a alínea d) do artigo 

25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 307 

Derrama para o ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A não aplicação de Derrama, prevista no n.º 1, do 

artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

Submeter esta deliberação à Assembleia 

Municipal para efeitos de apreciação e decisão. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 308 

Junta de Freguesia das Galveias – Atribuição 

de Números de Polícia aos Prédios 

denominados “Casinhas do Ratão”, em Flor da 

Rosa 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Nos termos do disposto na alínea tt), nº 1, artigo 

33º, do Anexo I, à Lei 75/2013, 12 setembro a 

atribuição de números de polícia, para os prédios 

denominados “Casinhas do Ratão”, pertencentes à 

Junta Freguesia das Galveias, situados na Rua 

Dom Álvaro Gonçalo Pereira em Flor da Rosa, com 

os artigos matriciais 155,157,159,161 e 163, 

respetivamente, todos da União de Freguesia de 
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Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso a 

saber: 

Edifício com o Artigo da matriz nº 155, da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, corresponderá o numero de polícia 29; 

Edifício com o Artigo da matriz nº 157, da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, corresponderá o numero de polícia 31; 

Edifício com o Artigo da matriz nº 159, da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, corresponderá o numero de polícia 33; 

Edifício com o Artigo da matriz nº 161, da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, corresponderá o numero de polícia 35; 

Edifício com o Artigo da matriz nº 163, da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, corresponderá o numero de polícia 37. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 309 

Autorização Prévia Genérica para Assunção 

de Compromissos Plurianuais no âmbito da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Submeter à Assembleia Municipal proposta para 

que este órgão emita autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal, durante o ano 

de 2019, que resultem de planos ou programas 

plurianuais legalmente aprovados; 

Solicitar à Assembleia Municipal que este órgão, 

para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e, do 

artigo 12.º, Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

na autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela 

Câmara Municipal abranja ainda os encargos não 

previstos no Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI), que não excedam o limite de 99.759,58 € em 

cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 

contração e o prazo de execução de três anos; 

Que a assunção de compromissos plurianuais a 

coberto da autorização prévia que ora se propõe, só 

poderá fazer-se quando, para além das condições 

previstas anteriormente, sejam respeitadas as 

regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro e, uma vez cumpridos os demais 

requisitos legais de execução de despesas; 

Que na sequência do pedido de autorização prévia 

formulado, seja igualmente autorizado delegar 

no Presidente da Câmara Municipal a assunção de 

compromissos plurianuais ou a sua 

reprogramação, relativa a despesas de caráter 

continuado e repetitivo desde que previamente 

dotada a rubrica da despesa prevista no 

Orçamento, nos termos do n.º 1 e 2, até ao 

montante permitido por lei, no âmbito do regime 

da contratação pública; 

Que com a emissão da autorização genérica 

favorável à assunção de compromissos pela 

Assembleia Municipal, prestará informação 

trimestral da qual constem os compromissos 

plurianuais assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica objeto da presente proposta e 

subsequente deliberação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 310 
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Clube de Caça e Pesca MontePedrense – 

Pedido de Apoio Logístico para a 33.ª Baja 500 

Portalegre 

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 Clube de Caça e Pesca 

MontePedrense, dentro das disponibilidades 

municipais, traduzido na cedência de 2 stands, 1 

tenda, gelo, 2 baldes do lixo de 100l, 40 mesas 

retangulares,80 cadeiras,10 mesas grandes de 

madeira, no âmbito da zona espetáculo da “Baja 

500 Portalegre”, no Campo de Futebol de Monte da 

Pedra orçado em 1277,48 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 311 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido 

de Auditório Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Escola Profissional Agostinho Roseta, traduzido 

na cedência de auditório municipal, no próximo 

dia 14 de outubro de 2019, para visionamento de 

um filme alusivo à área de formação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 312 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Apoio Para Atividades Desportivas do Centro 

Infantil a “Eira” Para o Ano Escolar 2019/2020 

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 do Pavilhão Municipal 

e da Piscina Municipal Coberta, para que as suas 

crianças e idosos possam aí praticar atividades 

desportivas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 313 

9.ª Alteração ao Orçamento Municipal 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 9.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 uma abstenção do senhor Vereador Marco 

Mendonça. 

  

Deliberação n.º 314 

9.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 9.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 uma abstenção do senhor Vereador Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 315 

Transferência de Competências para o Município 

do Crato, no Âmbito do Decreto-Lei 116/2019, de 21 

agosto – Áreas Protegidas Para 2019 e 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A rejeição da assunção das competências, para os 

anos de 2019 e 2020, prevista no Decreto – Lei 

nº116/2019, 21 de agosto, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da Cogestão das Áreas 
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Protegidas, ao abrigo da alínea c), do artigo 20.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; 

Remeter à Assembleia Municipal para 

deliberação da rejeição da transferência de 

competências, para os anos de 2019 e 2020, da 

competência prevista no Decreto – Lei nº116/2019, 

21 de agosto, no domínio da Cogestão das Áreas 

Protegidas, 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 316 

Crato Por Quatro – Passeio Todo-O-Terreno 

De São Martinho- Aprovação do Quadro 

Tarifário 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Realizar o passeio anual Todo-o-Terreno de S. 

Martinho «Crato por Quatro» no dia 09 de 

novembro de 2019; 

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea e), da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, o quadro tarifário a 

praticar no “Crato por Quatro, Passeio Todo-o-

Terreno de S. Martinho, fixando os seguintes 

preços de inscrição: 

 Participantes (até 10 anos inclusive), 7,5 

euros; 

 Participantes (entre os 11 e 15 anos 

inclusive), 17,50 euros; 

 Participantes (maiores de 16 anos 

inclusive), 30 Euros; 

A partir do dia 30 de outubro(inclusive) até 7 de 

novembro de 2019, (inclusive), prazo limite, todas 

as inscrições acrescem 5 euros pelo que os preços 

são os seguintes: 

 Participantes até 10 anos inclusive), 12,5 

euros; 

 Participantes (entre os 11 e 15 anos), 22,50 

euros; 

 Participantes (maiores de 16 anos 

inclusive), 35 Euros; 

A assunção por parte da Câmara dos ónus 

organizativos, financeiros e de responsabilidade 

com a organização do Passeio. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 317 

Abastecimento de Água, Águas Residuais e 

Resíduos Sólidos – Tarifário para 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da al. e), do n.º 1 do art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, a manutenção do tarifário de águas 

de abastecimento, água residual e resíduos 

sólidos do Município do Crato, para o ano de 2020, 

que terá de ser comunicada à ERSAR, de acordo 

com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 194, de 20 de 

agosto. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

com uma abstenção do senhor Vereador Marco 
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Mendonça, que disse apresentar declaração de 

voto posteriormente. 

 

Deliberação n.º 318 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades – Agroabreu – Produtos Agro-

Pecuários Unipessoal, Lda 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, foi apresentado por Agroabreu 

– Produtos Agropecuários Unipessoal, Lda., com 

sede em Gáfete, para Construção de um armazém 

para produtos agropecuários, sito na Tapada da 

Eira, em Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 319 

Grupo de Humanização do Hospital José 

Maria Grande Portalegre - Festa de Natal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir 

um subsídio no valor de 150,00 Euros (cento e 

cinquenta euros) ao Grupo de Humanização do 

Hospital Doutor José Maria Grande – Portalegre, 

em razão da realização Festa de Natal para os 

doentes do Hospital de Portalegre. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 320 

Aceitação de Terreno Para Integração no Domínio 

Público Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A aceitação da doação nos termos da al. j), nº 1, 

art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de 

uma faixa de terreno com a área de 600 m2, a 

desanexar do prédio rustico, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 134 da secção G da União de 

Freguesias de Crato e Mártires Flor da Rosa e Vale 

do Peso , pertencente a Joaquim Carvalho Grilo 

que confronta a Norte com Caminho Público, a Sul 

com David Marques Claro, Nascente com Cesaltina 

Marques de Matos Freire e Poente com caminho 

Público, para integrar no domínio publico, no 

âmbito da construção de um caminho publico de 

acesso a Freguesia de Vale do Peso. 

Que todas as despesas processuais sejam 

assumidas pelo Município. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 321 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 24/2019 de 17 de outubro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 18 de outubro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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