
1 

 

 

 

EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

15 DE JANEIRO DE 2020 

 

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 11 

Aprovação da Ata n.º 29/2019, de 18 de dezembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

29/2019, de 18 de dezembro. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Farinha, Ângelo Fernandes e 

Marco Rosa e com uma abstenção do senhor 

Vereador Marco Mendonça por não ter estado 

presente na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 12 

Clube de Caça e Pesca MontePedrense – Pedido 

de Apoio Logístico para Montaria - 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 Clube de Caça e Pesca 

MontePedrense, traduzido na cedência de 5 mesas 

grandes de madeira, no âmbito da realização de 

uma montaria no dia 4 de janeiro de 2020. 

Por unanimidade. 

 

 

 

Deliberação n.º 13 

Apoio Mensal às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Município do Crato, para 

o Ano de 2020 – Santa Casa da Misericórdia do 

Crato - Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de protocolo a celebrar entre o Município do Crato 

e a Santa Casa Misericórdia do Crato, no âmbito 

da atribuição de uma comparticipação financeira 

mensal, para o ano de 2020, para fazer face às 

despesas correntes, mormente com aumento do 

custo da eletricidade, gás, bem como para fazer 

face ao não aumento das comparticipações da 

segurança social, por via do aumento do Salario 

Mínimo Nacional, no valor de 10 euros por utente 

de qualquer valência que seja comparticipado pelo 

Estado, com acordo com a segurança social e de 15 

euros por utente de qualquer valência que não seja 

comparticipado pelo Estado e sem acordo de 

cooperação com a segurança social. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 14 

Apoio Mensal às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Município do Crato, para 

o Ano de 2020 – Santa Casa da Misericórdia de 

Gáfete - Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de protocolo a celebrar entre o Município do Crato 

e a Santa Casa Misericórdia de Gáfete, no âmbito 

da atribuição de uma comparticipação financeira 

mensal, para o ano de 2020, para fazer face às 

despesas correntes, mormente com aumento do 

custo da eletricidade, gás, bem como para fazer 

face ao não aumento das comparticipações da 

segurança social, por via do aumento do Salario 

Mínimo Nacional, no valor de 10 euros por utente 

de qualquer valência que seja comparticipado pelo 

Estado, com acordo com a segurança social e de 15 

euros por utente de qualquer valência que não seja 

comparticipado pelo Estado e sem acordo de 

cooperação com a segurança social. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 15 

Apoio Mensal às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Município do Crato, para 

o Ano de 2020 – Lar e Centro de Dia Nossa 

Senhora da Luz - Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de protocolo a celebrar entre o Município do Crato 

e o Lar e Centro de Dia Nossa Senhora da Luz, no 

âmbito da atribuição de uma comparticipação 

financeira mensal, para o ano de 2020, para fazer 

face às despesas correntes, mormente com 

aumento do custo da eletricidade, gás, bem como 

para fazer face ao não aumento das 

comparticipações da segurança social, por via do 

aumento do Salario Mínimo Nacional, no valor de 

10 euros por utente de qualquer valência que seja 

comparticipado pelo Estado, com acordo com a 

segurança social e de 15 euros por utente de 

qualquer valência que não seja comparticipado 

pelo Estado e sem acordo de cooperação com a 

segurança social. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 16 

Apoio Mensal às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Município do Crato, para 

o Ano de 2020 – Associação de Amizade à Infância 

e Terceira Idade, Lar de Santo António, Aldeia da 

Mata - Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de protocolo a celebrar entre o Município do Crato 

e a Associação de Amizade à Infância e Terceira 

Idade, Lar de Santo António, Aldeia da Mata, no 

âmbito da atribuição de uma comparticipação 

financeira mensal, para o ano de 2020, para fazer 

face às despesas correntes, mormente com 

aumento do custo da eletricidade, gás, bem como 

para fazer face ao não aumento das 

comparticipações da segurança social, por via do 

aumento do Salario Mínimo Nacional, no valor de 

10 euros por utente de qualquer valência que seja 

comparticipado pelo Estado, com acordo com a 

segurança social e de 15 euros por utente de 

qualquer valência que não seja comparticipado 

pelo Estado e sem acordo de cooperação com a 

segurança social. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 17 

Licenciamento de Obras - Projeto de 

Especialidades – Rosália Maria Lopes Carrilho 

Cara de Anjo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Rosália Maria 

Lopes Carrilho Cara de Anjo, com residência em 

Portalegre, para alteração de um prédio de 

habitação, sito na Rua do Apeadeiro, n.º 75, em 

Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 18 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata – Pedido de 

Apoio Logístico Para 2.º Passeio TT da Freguesia 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata, traduzido 

na cedência de 2 stands unidos e iluminação do 

stand, com a isenção de custos no valor de 372,60 

euros, no âmbito da realização do 2.ª Passeio TT da 

freguesia, a ter lugar no próximo dia 01 de 

fevereiro de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 19 

Associação Gafanhotos do Mato – Gáfete - Pedido 

de Isenção de Taxas para XV Passeio de Motos e 

Quads 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

artigo 9.º do Regulamento de Taxas e Licenças 

Municipais, a isenção da taxa de licença especial 

de ruído, para a realização do Passeio de Motos e 

Quads que a Associação Gafanhotos do Mato, vai 

realizar no dia 25 de janeiro de 2020, com a isenção 

de custos no valor de 21,00 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 20 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso – Pedido de Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

União de Freguesia de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso, traduzido na cedência de 

transporte, para o próximo dia 28 de janeiro de 

2020, com a isenção de custos no valor de 98,73 

euros, para deslocação dos jovens que 

participaram do ATL Verão Non Stop 2019, para 

participarem na Cerimónia de Juramento de 

Bandeira da GNR, em Portalegre. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 21 

Projeto “Família no Refeitório por Um Dia” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

12 de setembro, o Projeto “Família no Refeitório 

por Um Dia”, com a assunção de custos por parte 

do Município no valor máximo de 943 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 22 

CPCJ do Crato – Apoio ao Funcionamento – Fundo 

Maneio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea a), no n.º 3 do art.º 14.º, da Lei de Proteção 

de Crianças e Jovens em Perigo – Lei 142/2015 de 8 

de setembro, a Constituição do Fundo de Maneio 

para a CPCJ do Crato no valor de 52,00 euros, 

sendo o mesmo reposto mensalmente. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 23 

Protocolo de Adesão à Base Nacional de Dados 

Bibliográficos - Porbase 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Protocolo 

de adesão à Base Nacional de Dados Bibliográficos 

– Porbase 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 24 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso – Pedido de Cedência de 

Máquina Jopper 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

União de Freguesias traduzido na cedência da 

máquina Jopper, com a isenção de custos no valor 

de 171,85 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 25 

Congregação Testemunhas de Jeová – Pedido de 

Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

de transporte para deslocação a Carnaxide, no dia 

02 de fevereiro, no âmbito da sua participação 

numa Assembleia, com a isenção de custos no 

valor de 394,92 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 26 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso – Pedido de Apoio Logístico 

para XXIV Prova de Vinhos e X Festival do Arroz 

Doce 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

União de Freguesias traduzido na cedência de 

palco e toldo, iluminação, som do município, 80 

cadeiras, 20 mesas, 3 aquecedores a gás e 4 

caixotes do lixo impressão de 50 cartazes em A3, 

transporte para o Grupo Gáfete a Cantar no âmbito 

da realização da XXIV Prova dos Vinhos de Vale do 

Peso e o X Festival do Arroz Doce, a ter lugar no dia 

1 de fevereiro de 2020, com a isenção de custos no 

valor de 694,45 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 27 

Associação Crato + 2018 – Pedido de Espaço 

Municipal Para Sede da Associação – Minuta de 

Contrato de Comodato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea ee), nº 1, artigo nº 33, da lei 75/2013, de 12 

setembro, a minuta do Contrato de Comodato, a 

celebrar entre o Município do Crato e a Associação 

Crato + 2018, para a cedência do de edifício/espaço 

denominado “Moinho”, situado na Estrada 

Nacional 363, no Crato, que é parte do prédio 

inscrito na matriz predial urbana da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, sob o artigo 2236. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 28 

Plano de Pormenor dos Centros Históricos de 

Crato e Flor da Rosa – Alteração do Plano 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Alteração do Plano de Pormenor dos Centros 

Históricos de Crato e Flor da Rosa, com o objeto de 

introdução de alterações regulamentares 

necessárias ao acolhimento da expansão do 

cemitério e a construção de uma nova capela 
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mortuária, obras de urgente necessidade para 

suprir o esgotamento da capacidade do cemitério 

municipal; 

Remeter a CCDR para emissão de parecer, nos 

termos do nº 3, artigo 86º, decreto-lei nº 80/2015; 

Remeter a Assembleia Municipal para aprovação 

da Alteração ao Plano de Pormenor dos Centros 

Históricos de Crato e Flor da Rosa, devidamente 

fundamentada, com o objeto de introdução de 

alterações regulamentares necessárias ao 

acolhimento da expansão do cemitério e a 

construção de uma nova capela mortuária, obras 

de urgente necessidade para suprir o esgotamento 

da capacidade do cemitério municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 29 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 2/2020 de 15 de janeiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 15 de janeiro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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