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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

06 DE NOVEMBRO 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 339 

Aprovação da Ata 21/2019, de 18 de setembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

21/2019, de 18 de setembro. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

dois votos contra dos senhores Vereadores Marco 

Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 340 

3.ª Revisão ao Orçamento /2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A 3.ª Revisão ao Orçamento 2019 da Câmara 

Municipal do Crato; 

Submeter a proposta à aprovação da Assembleia 

Municipal nos termos da lei. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

duas abstenções dos senhores Vereadores Marco 

Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 341 

3.ª Revisão às Grandes Opções do Plano – 

2019/2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A 3.ª Revisão à Grandes Opções do Plano 2019-

2022; 

Submeter a proposta à aprovação da Assembleia 

Municipal nos termos da lei. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores Vereadores 

João Manuel Farinha e Marco Rosa e duas abstenções 

dos senhores Vereadores Marco Mendonça e Sérgio 

Godinho. 

 

Deliberação n.º 342 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido 

de Transportes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio à Escola Profissional Agostinho Roseta, 

dentro das possibilidades municipais e solicitados 

com a antecedência mínima regulamentar a 

cedência de transportes para as 7 turmas 

existentes, num total de 61 alunos e respetivos 
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professores acompanhantes, para dar resposta ao 

Plano de Atividades para 2019/2020, da Escola, 

consubstanciado a 300 Km por cada turma, 

descontando para o efeito, já as 3 visitas de estudo 

previstas ao Arneiro, Benavila/Avis e Porto de 

Espada, a ter lugar nos próximos dias 08 de 

novembro, 15 de novembro e 29 de novembro 

respetivamente, com a isenção de custos no valor 

total de 581,49 euros. 

Paralelamente aos pedidos de transportes da 

Escola Profissional Agostinho Roseta, os serviços 

competentes prestarão informação a Câmara dos 

créditos existentes por cada turma, bem como dos 

custos adjacentes aos mesmos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 343 

EBI/JI Professora Ana Maria Ferreira Gordo – 

Pedido de Apoio Logístico para “IX Festival 

das Sopas” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

EBI/JI Prof.ª Ana Maria Ferreira Gordo traduzido 

na cedência de 50 mesas, 200 cadeiras e impressão 

de 40 cartazes A3, no âmbito da realização do IX 

Festival das Sopas, a ter lugar no dia 13 de 

novembro de 2019, com a isenção de custos no 

valor de 309,83 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 344 

“O Meu Doutor” Grupo de Saúde – Cedência 

de Espaço Público Para Rastreio Auditivo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

do espaço público do Jardim Municipal, junto ao 

Coreto, no âmbito da realização de um rastreio 

auditivo gratuito, a ter lugar num dos seguintes 

dias 07 ou 08 de novembro de 2019, pela empresa 

“O Meu Doutor” Grupo de Saúde. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 345 

Andreia da Costa Matos – Emissão de Parecer 

Para Constituição de Compropriedade Por 

Partilha de Prédios Rústicos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão da requerente 

Andreia da Costa Matos, para a emissão de 

certidão nos termos da lei, para o aumento de 

compartes dos prédios rústicos denominados “A 

Pilata”, inscrito na conservatória do registo predial 

do Crato, sob o n. º189 da freguesia de Gáfete, 

inscrito na matriz cadastral sob o art.º 164 da 

secção I, da Freguesia de Gáfete;  “A Pilata”, inscrito 

na conservatória do registo predial do Crato, sob o 

n. º2036 da freguesia de Gáfete, inscrito na matriz 

cadastral sob o art.º 115 da secção I, da Freguesia de 

Gáfete; “Ao Caminho do Chamiço”, inscrito na 

conservatória do registo predial do Crato, sob o n. 

º2037 da freguesia de Gáfete, inscrito na matriz 

cadastral sob o art.º 116 da secção I, da Freguesia de 

Gáfete, para efeito de transmissão por compra e 

venda. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 346 

Partido Comunista Português – Pedido de 

Espaço Multiusos de Vale do Peso 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

das instalações do Multiusos de Vale do Peso ao 

PCP, bem como, a cedência de mesas, cadeiras, 

loiças e talheres para 100 pessoas, no dia 01 de 

dezembro de 2019, com a isenção de custos no 

valor de 271,10 euros. 

O senhor Vereador Marco Rosa pediu escusa de 

voto. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 347 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido 

de Apoio Logístico para Magusto de São 

Martinho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Escola Profissional Agostinho Roseta traduzido na 

autorização para utilização do quiosque situado no 

Largo Bello Morais e espaço envolvente, bem 

como, 4 mesas, 20 cadeiras e 2 contentores de lixo, 

no próximo dia 08 de novembro de 2019, para 

magusto de São Martinho, com isenção de custos 

no valor de 271,10 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 348 

Festa Municipal de Passagem de Ano 

2019/2020 – Réveillon Municipal- Fixação de 

Preços 

O Presidente da Câmara propôs: 

O seguinte quadro tarifário a praticar na Festa 

Municipal de Passagem do Ano 2019/2020: 

Acesso Geral ao Réveillon Pavilhão com Ceia 

maiores de 13 anos (inclusive) – 65,00 euros; 

Acesso Geral ao Réveillon Pavilhão com Ceia, dos 6 

aos 12 anos (inclusive), acompanhados de Adulto 

– 35,00 euros; 

Acesso Geral ao Réveillon Pavilhão com Ceia até 

aos 6 anos, acompanhados de Adulto – Grátis. 

A partir do dia 20 de dezembro(inclusive) até 27 

de dezembro de 2019, (inclusive), prazo limite, 

todas as inscrições acrescem 5 euros. 

Foi apresentada uma proposta escrita alternativa, 

pelos senhores Vereadores eleitos pelo PSD, 

Marco Mendonça e Sérgio Godinho, em 

alternativa à proposta do senhor Presidente. 

Ficando a proposta do senhor Presidente como 

proposta A e a dos senhores Vereadores intitulada 

por proposta B que sugere que o acesso gratuito a 

todos os espetáculos de música e animação, 

promovidos pela Câmara Municipal do Crato. 

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 pelos 

Vereadores eleitos pelo PSD, com dois votos 

favoráveis dos senhores Vereadores Marco 

Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 349 

Hasta Pública – Venda de Azeitona 

A Câmara Municipal deliberou aprovar através de 

Hasta Publica a venda da azeitona nas árvores 

existentes nos prédios rústicos (Bandelhoa – 50 
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oliveiras, Cemitério – 25 oliveiras, Telheiros – 120 

oliveiras e Fonte da Ordem – 30 oliveiras) com o 

valor base de 200 euros, não podendo haver 

lances inferiores a 25 euros, acresce IVA à taxa 

legal em vigor, mais se informa que deverá ser 

feita posteriormente a limpeza das oliveiras. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 350 

Associação de Futebol de Portalegre – 

Cedência do Estádio Municipal de Gáfete 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação de Futebol de Portalegre traduzido na 

cedência das instalações do Estádio Municipal de 

Gáfete, na preparação da Seleção Distrital Séniores 

de Futebol, nos dias 18 e 25 de novembro e 2, 9 e 16 

de dezembro. 

Por unanimidade. 

  

Deliberação n.º 351 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 26/2019 de 06 de novembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 07 de novembro de 2019 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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