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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

20 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 352 

Aprovação da Ata 22/2019, de 23 de setembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

22/2019, de 23 de setembro. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel e Farinha e Marco Rosa e 

com uma abstenção do senhor Vereador Ângelo 

Fernandes. 

 

Deliberação n.º 353 

Aprovação da Ata 23/2019, de 02 de outubro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

23/2019, de 02 de outubro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 354 

10.ª Alteração ao Orçamento Municipal 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 10.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal 2019. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel e Farinha e Marco Rosa e 

com duas abstenções dos senhores Vereadores 

Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 355 

10.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 

2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 10.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 e Farinha e Marco Rosa e 

com duas abstenções dos senhores Vereadores 

Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 356 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Legalização – Fernanda de Lurdes Pinto 

Massano 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Legalização, foi apresentado por Fernanda de 

Lurdes Pinto Massano, residente no Crato, para 
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modificação de fachada, sito na Rua D. Efigénia de 

Sá Nogueira, n.ºs 9,11 e 13, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 357 

Café Cratense Tropical, Sociedade Unipessoal 

Lda. – Acordo de Pagamento de Rendas em 

Atraso 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de reconhecimento de divida e acordo 

de pagamento em prestações, a celebrar entre o 

Município do Crato e o Café Cratense Tropical, 

Sociedade Unipessoal, Lda; 

Revogar todas as deliberações anteriores sobre a 

matéria em apreciação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 358 

Autoridade Tributária – Pedido de Emissão de 

Parecer Para Isenção de IMT, Para Jovem 

Agricultor 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A emissão de parecer vinculativo, nos termos do 

nº 4, artigo 10º, do CIMT, para isenção do 

pagamento do IMT, por via de aquisição de um 

prédio rustico denominado “Peixotas”, inscrito na 

matriz predial rustica da União de Freguesias de 

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

artigo 69, Secção H, apresentado por Bernardo 

Anselmo Pinto e Saulo Anselmo Pinto, solicitado 

ao abrigo e na qualidade de Jovem Agricultor; 

Que seja notificado o Serviço de Finanças do Crato 

da decisão tomada pela deliberação, em 

cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 10.º do 

CIMT. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 359 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso – Pedido de Espaço Multiusos 

de Vale do Peso 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

das instalações do Multiusos de Vale do Peso, à 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 360 

Filarmónica do Crato – Pedido de Apoio 

Logístico Para Concerto da Nossa Senhora da 

Conceição 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Filarmónica do Crato, traduzido na cedência de 

palco e demais apoios solicitados, elaboração de 

cartazes, convites e o repertório do concerto, no 

âmbito do Tradicional Concerto da Padroeira do 

Crato, a ter lugar no próximo dia 7 de dezembro, 

com isenção de custos no valor de 406,94 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 361 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido 

de transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Santa Casa da Misericórdia do Crato, traduzido na 

cedência de transporte, para as suas crianças do 

Pré-escolar assistirem a uma peça de teatro infantil 
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“Bela e o Monstro no reino de Panwa”, no CAEP, no 

próximo dia 11 de dezembro, com a isenção de 

custos no valor de 79,54 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 362 

Plano de Pormenor dos Centros Históricos de 

Crato e Flor da Rosa – Alteração do Plano – 

Revogação da Deliberação n.º 263, inserta na 

Ata 19/2019, de 21 de agosto 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A revogação da deliberação da Câmara Municipal 

nº 263, Ata 19/2019, de 21 de agosto de 2019, sobre 

a revisão do Plano de Pormenor dos Centros 

Históricos de Crato e Flor da Rosa; 

Iniciar o procedimento relativo à alteração do 

Plano de Pormenor dos Centros Históricos de 

Crato e Flor da Rosa, nos termos do disposto nos 

artigos 118.º e 119.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 

de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

seguindo os procedimentos legais definidos no 

mesmo diploma legal; 

Definir que a formalização da proposta contemple 

apenas alterações regulamentares; 

Determinar que a alteração não seja sujeita a 

Avaliação Ambiental, uma vez que se refere a 

alterações regulamentares sem efeitos 

significativos no ambiente, conforme o previsto no 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 5 de 

junho, conjugado com o artigo 20.º do RJIGT; 

Proceder à abertura do período de Participação 

Pública, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º da 

RJIGT, estabelecendo o período de 15 (dias) úteis 

para o efeito, contados a partir da publicação, em 

Diário da República, da presente deliberação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 363 

Auxílios Financeiros a Estudantes do Ensino 

Superior – Substituição de Elemento do Júri 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A nomeação do Dr. David Manuel Luz - Técnico 

Superior, para substituir a Dra. Joana de Bastos 

Leitão Marques Curinha, como membro efetivo 

do júri de seleção, referente à atribuição dos 

auxílios financeiros a alunos do ensino superior 

público, pelo motivo ausência prolongada; 

A nomeação da Dra. Maria da Conceição Relvas, 

Técnica Superior de Biblioteca, como membro 

suplente do júri de seleção, referente à atribuição 

dos auxílios financeiros a alunos do ensino superior 

público. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 364 

Agrupamento de Escolas do Crato – Utilização 

de Equipamentos Municipais   Minuta de 

Protocolo para Utilização da Piscina 

Municipal Coberta do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

das instalações municipais a saber: 

Estádio Municipal do Crato, Estádio Municipal de 

Gáfete, Escola de Olaria, Espaço Ecoflu, Courts de 

Ténis, Piscina Coberta, Jardim Municipal, 

Biblioteca Municipal, Auditório Municipal e Museu 

Municipal, bem como, a minuta de protocolo a 

celebrar entre o Município do Crato e o 
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Agrupamento de Escolas do Crato, para utilização 

da Piscina Municipal Coberta. 

Por unanimidade. 

  

Deliberação n.º 365 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Crato – Pedido de Apoio 

Logístico para Natal Bombeiros 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários do Crato, traduzido na cedência de 

palco com 4 estrados, respetiva escada e alcatifa 

para forra, no âmbito da realização de um almoço 

de Natal, a ter lugar no dia 14 de dezembro de 

2019, com a isenção de custos no valor de 

406,94euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 366 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra – 

Pedido de Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra, traduzido 

na cedência de transporte para levar as crianças da 

freguesia a assistirem ao Circo, no próximo dia 30 

de novembro de 2019, no Coliseu dos Recreios, em 

Lisboa, com a isenção de custos no valor de 437,48 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 367 

Hasta Pública- Venda de Pinhas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar através de 

Hasta Publica a venda das pinhas nas árvores 

existentes nos prédios rústicos identificados na 

informação dos serviços, com o valor base de 100 

euros e lances não inferiores a 5 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 368 

Associação Desportiva de Flor da Rosa – 

Adenda ao Contrato Desenvolvimento 

Desportivo – Apoio à XXII Corrida de São 

Silvestre e VII Caminhada de São Silvestre do 

Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Adenda 

ao Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município do Crato e 

a Associação Desportiva de Flor da Rosa, tendo 

como objeto a colaboração/parceria na realização 

da “XXII Corrida de São Silvestre do Crato” e da 

“VII Caminhada de São Silvestre do Crato”, no dia 

21 de dezembro de 2019, mormente com a 

atribuição de um subsidio no valor de 1970 euros, 

para fazer face à atribuição de prémios monetários 

aos concorrentes por impedimento legal do 

Município. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 369 

Apoio à Natalidade – Diogo Henrique da 

Conceição Ventura 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, a Diogo 

Henrique da Conceição Ventura, traduzido na 

atribuição do cheque farmácia no valor de €250,00 

(duzentos e cinquenta euros) e, no pagamento de 
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€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 370 

Apoio à Natalidade – Susana Isabel Guerra 

Belo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, a Susana Isabel 

Guerra Belo, 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 371 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 27/2019 de 20 de novembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 20 de novembro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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