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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

05 DE FEVEREIRO 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 30 

Aprovação da Ata n.º 1/2020, de 02 de janeiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

1/2020, de 02 de janeiro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 31 

Associação Académica do Instituto 

Politécnico de Portalegre – Pedido de 

Transporte - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do nº 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio à Associação Académica do 

Instituto Politécnico de Portalegre, traduzido na 

cedência 10 grades de segurança, 20 grades de 

vedação e as respetivas sapatas e 2 casas de banho 

portáteis, no âmbito da realização de um evento no 

passado dia 16 de janeiro de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 32 

Paróquia Nossa Senhora da Luz – Pedido de 

Transporte - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do nº 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio à Paróquia de Vale do Peso, 

traduzido na cedência de transporte, no âmbito da 

participação da Filarmónica do Crato na Festa da 

Senhora da Luz que se realizou no passado dia 2 de 

fevereiro de 2020, com a isenção de custos no valor 

de 49,36 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 33 

Apoio a Evento Gastronómico Com Interesse 

Municipal - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do nº 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio à Edições a Gosto, traduzido 

na cedência de mesas, cadeiras, pratos, copos, 

talheres, cozinha, baldes lixo, aquecimento e 

palco, algumas dormidas se necessárias no âmbito 

da realização de um evento/mostra gastronómico 

no Monte dos Andreiros, que se realizou nos dias 2 

e 3 de fevereiro de 2020, com a isenção de custos 

no valor de 483,83 euros. 
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Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 34 

Núcleo Progresso de Vale do Peso – Pedido de 

Apoio Logístico Para Evento Musical - 

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 Núcleo Progresso de Vale 

do Peso, traduzido na cedência de 2 estrados de 

palco 2mx1m, no âmbito da realização de um 

evento musical, que se realizou no dia 1 de 

fevereiro de 2020, com a isenção de custos no valor 

de 154,91 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 35 

Guarda Nacional Republicana – Cedência de 

Estádio Municipal do Crato - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do nº 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio à Guarda Nacional 

Republicana, traduzido na cedência do estádio 

municipal do Crato, no âmbito da realização de 

instrução física dos elementos da GNR, que se 

realizou no dia 14 de janeiro de 2020.  

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 36 

Rocha e Uvas, Lda. – Pedido de Informação 

Prévia Para Construção de Um Hotel, Sito no 

Lugar do Couto do Saramago – Aldeia da Mata 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Pedido 

de Informação Prévia, apresentado por Rocha e 

Uvas, Lda., com sede no Couto do Saramago, para 

construção de um hotel, sito no Couto do 

Saramago, em Aldeia da Mata. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 37 

Renovação de Contrato de Trabalho Em 

Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo –

Técnica Superior de Psicologia 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

renovação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo(Psicologia). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 38 

Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de 

Avaliação do Ano de 2019 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Relatório 

de Avaliação, referente a 2019, do grau de 

observância do respeito pelos direitos e garantias 

constantes na Lei n.º 24/98, de 26 de maio. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 39 

Congregação de Testemunhas de Jeová – 

Pedido de Auditório Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Congregação das Testemunhas de Jeová - Crato, 

traduzido na cedência do auditório municipal e 

respetivo som, no próximo dia 07 de abril, no 

âmbito da “Comemoração da Morte de Jesus 

Cristo”. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 40 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata – Pedido de 

Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata, traduzido 

na cedência de transporte para ir a Fátima, no 

próximo dia 08 de fevereiro de 2020, buscar um 

andor para a Nossa Senhora de Fátima a ser 

oferecido á igreja matriz da freguesia.  

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 41 

1.ª Alteração ao Orçamento 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 1.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 42 

1.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 

2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 1.ª 

Alteração às Grandes Opções do Plano 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 43 

Filarmónica do Crato – Pedido de Apoio 

Logístico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Filarmónica do Crato traduzido na cedência de 8 

estrados de palco, 25 mesas e 100 cadeiras e 4 

caixotes do lixo com a isenção de custos no valor de 

425,83 euros, bem como, a isenção da taxa 

especial de ruido no valor de 19,50 euros. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 44 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 3/2020 de 05 de fevereiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 06 de fevereiro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 

   
   

 D
o

cu
m

e
n

to
 a

ss
in

a
d

o
 d

ig
it

a
lm

en
te

. Q
u

a
n

d
o

 im
p

re
ss

o
, o

 d
o

cu
m

e
n

to
 c

o
n

st
it

u
i u

m
a

 c
ó

p
ia

 a
u

te
n

ti
ca

d
a

 d
o

 o
ri

g
in

a
l d

ig
it

a
l,

 d
e

sd
e

 q
u

e
 v

a
li

d
a

d
o

 p
e

lo
 s

e
lo

 b
ra

n
co

 d
a

 C
â

m
a

ra
 M

u
n

ic
ip

a
l d

e
 C

ra
to

. 


		2020-02-10T00:08:47+0000
	Portugal
	JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS DIOGO




