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EDITAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

20 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 45 

Aprovação da Ata n.º 2/2020, de 15 de janeiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

2/2020, de 15 de janeiro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 46 

Federação de Portalegre do Partido Socialista – 

Pedido de Auditório 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 Federação de Portalegre do 

Partido Socialista, traduzido na cedência de 

auditório municipal, no âmbito da realização de 

um plenário distrital de militantes da Federação de 

Portalegre, no passado dia 17 de fevereiro de 2020, 

com a presença do Ministro de Estado Pedro Siza 

Vieira. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 47 

2.ª Alteração ao Orçamento 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 48 

2.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2.ª 

Alteração às Grandes Opções do Plano 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 49 

Licenciamento de Obras – António da Rosa 

Pinheiro - Projeto de Legalização para Construção 

de uma Habitação   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Legalização, foi apresentado por António da 

Rosa Pinheiro, com residência em Almada, para 

legalização da construção de uma habitação, sito 

na Rua Pública, no Pisão. 

O senhor Vereador Marco Rosa pediu escusa de 

voto por se tratar de um familiar seu. 
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Por unanimidade, com a escusa de voto do senhor 

Vereador Marco Rosa. 

 

Deliberação n.º 50 

Licenciamento de Obras – Cratoliva, Lda. - Projeto 

de Legalização Para Execução de Infraestruturas 

de Drenagem e Tratamento de Água e Gestão de 

Efluentes   

A Câmara Municipal deliberou aprovar baixar este 

assunto para estudo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n. º5 1 

Apoio à Natalidade – Andreia Sofia Palmeiro 

Carvalho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, a Andreia Sofia 

Palmeiro Carvalho, traduzido na atribuição do 

cheque farmácia no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros) e, no pagamento de €900,00 

euros em doze prestações mensais e sucessivas, 

uma vez que se cumprem os requisitos previstos no 

supra identificado Regulamento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 52 

Núcleo de Veteranos do Futebol Clube do Crato – 

Pedido de Apoio de Transportes e Oferta de 

Material Desportivo Para Representação em 

Torneio de Veteranos na Ilha da Madeira 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio ao 

Núcleo de Veteranos do FCCrato, na cedência de 

transporte para deslocações Crato/Lisboa/Crato, 

nos dias 13 e 15 de março, com a isenção de custos 

no valor de 592,38 euros, bem como oferta de 

polos, no âmbito da sua participação num Torneio 

de Futebol na Ribeira Brava, na Madeira, orçado 

em 468 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 53 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Casa Museu 

Padre Belo – Protocolo para o Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O protocolo entre Município do Crato e a Santa 

Casa Misericórdia do Crato, estabelecendo a forma 

de colaboração entre as duas entidades, para fazer 

face ao funcionamento da Casa Museu Padre Belo, 

para o ano de 2020; 

Atribuir à Santa Casa da Misericórdia do Crato um 

subsídio anual global, para o ano de 2020, no valor 

de 17.780 euros, pagável em 11 prestações mensais 

sendo a primeira prestação no valor de 2980,00 

euros, paga durante o mês de fevereiro 2020, as 

restantes 10 prestações de março a dezembro de 

2020, no valor de 1480,00 euros mensais cada, 

pagáveis até ao dia 25, de cada mês, para fazer face 

ao funcionamento da Casa Museu Padre Belo, no 

âmbito de protocolo para o ano de 2020; 

Apoio logístico para as atividades a desenvolver no 

âmbito do seu Plano Anual de Atividades, dentro 

das possibilidades municipais, bem como isenção 

de taxas municipais devidas para o efeito. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 54 

36.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do 

Crato/Festival do Crato – Aprovação do Normativo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O Normativo da 36ª Feira de Artesanato e 

Gastronomia/Festival do Crato, nos termos da 

alínea e) do n. º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, cujo texto anexo é parte integrante 

da presente proposta; 

Publicitar nos termos do artigo 56.º, n.º 1, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, o “Normativo da 36ª 

Feira de Artesanato e Gastronomia/Festival do 

Crato”. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Bernardo dos Santos Diogo e 

dos senhores Vereadores João Farinha e Marco 

Rosa e com dois votos contra dos senhores 

Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 55 

Regulamento Municipal Crato Por Tudo 

O Presidente da Câmara propôs: 

Aprovar a “Proposta de Regulamento Municipal 

Crato Por Tudo”; 

Remeter para consulta pública o referido Projeto 

de Regulamento, de conformidade com o artigo 

101.º do Código do Procedimento Administrativo; 

Remeter à Assembleia Municipal do Crato a 

“Proposta de Regulamento Municipal Crato Por 

Tudo”, de conformidade com a alínea k), do n.º 1, 

do artigo 33.º, do regime jurídico das autarquias 

locais aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Foi apresentada uma proposta alternativa, pelos 

senhores Vereadores eleitos pelo PSD, Ângelo 

Fernandes e Marco Mendonça, em alternativa à 

proposta do senhor Presidente, intitulada por 

proposta B ficando a do senhor Presidente como 

proposta A 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Por maioria, a proposta A apresentada pelo senhor 

Presidente Joaquim Diogo, com dois votos 

favoráveis do senhor Presidente Joaquim Diogo 

que usou o voto de qualidade, nos termos da Lei e 

do senhor Vereador João Manuel Farinha que 

apresentarão declaração de voto, uma abstenção 

do senhor Vereador Marco Rosa que apresentará 

declaração de voto, em detrimento da Proposta B 

com dois votos favoráveis dos senhores 

Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 56 

Apoio Municipal para o Carnaval 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio por 

parte do Município do Crato a todas as Associações 

e Juntas de Freguesia do concelho que 

manifestem interesse na realização de ações 

carnavalescas consubstanciadas no seguinte: 

1.1 Apoio Logístico Para os eventos solicitados; 

1.2 Apoio para a realização de bailes ou matinés 

ou outros eventos carnavalescos, nas 

vertentes de animação, som e direitos de 

autor desde que devidamente enquadrados 

orçamentalmente; 

1.3 Apoio na isenção das taxas devidas para os 

eventos carnavalescos de responsabilidade 

municipal; 
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1.4 Elaboração de Cartaz Municipal abrangendo 

todas as ações carnavalescas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 57 

Protocolo Municipal para Requalificação do 

Cemitério de Monte da Pedra 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da al. j), nº 1 art.º 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a minuta de Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre o Município do Crato e a Junta de 

Freguesia de Monte da Pedra, no âmbito da 

intervenção para a requalificação do cemitério de 

Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 58 

Agrupamento de Escolas do Crato – Pedido de 

Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

de transportes ao Agrupamento de Escolas do 

Crato, para deslocações a Portalegre, nos dias 04 e 

16 de março, no âmbito da sua participação no 

Projeto Parlamento dos Jovens, com a isenção de 

custos no valor de 65,04 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 59 

Aprovação do Código de Conduta 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O Código de Conduta da Câmara Municipal do 

Crato, elaborado ao abrigo do disposto do artigo 

241º da Constituição da Republica Portuguesa, na 

alínea k), nº1, artigo, 33 do Anexo I da Lei nº 

75/2013,12 de setembro e da alínea c), nº 2, artigo 

19º, da Lei nº 52/2019,31 de julho; 

Remeter para publicação no Diário da República, 

depois da sua aprovação nos termos, do nº 1, artigo 

19º, da Lei nº 52/2019,31 de julho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 60 

Revogação da Deliberação n.º 228, Ata 15/2009, de 

17 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar revogar a 

deliberação n.º 228, da Câmara Municipal do 

Crato, inserta na Ata n.º 15/2009, de 17 de junho. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Farinha e Marco Rosa e com dois 

votos contra dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 61 

Revisão do Plano Diretor Municipal – Aprovação 

do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do 

Território do Municipio do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O relatório sobre o Estado do Ordenamento do 

Território do Município do Crato nos termos do n.º 

3, do artigo 189.º do RJIGT, do decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio; 

Remeter o Relatório para consulta pública nos 

termos do n.º 5, do artigo 189.º do RJIGT, do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 62 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Crato – Atribuição de Subsídio 

Para o Ano de 2020-Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de protocolo entre o Município do Crato 

e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Crato; 

Atribuir nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Crato 

um subsídio anual global, para o ano de 2020, no 

valor de 72.000 euros, pagável em 11 prestações 

mensais sucessivas, sendo a primeira no valor de 12 

000 euros, durante o mês de fevereiro 2020, e as 

restantes dez, no valor de 6 000 euros, cada, 

pagável até ao dia 25, de cada mês a partir do mês 

de março a dezembro de 2020; 

O Apoio logístico desde que solicitado com 

antecedência devida, para as atividades a 

desenvolver no âmbito do seu Plano Anual de 

Atividades e dentro das possibilidades municipais, 

bem como isenção de taxas municipais devidas 

para o efeito. Os apoios logísticos serão 

devidamente reportados à Câmara Municipal e 

devidamente informados com o respetivo custo 

adjacente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 63 

Associação Desportiva de Flor da Rosa - Contrato 

Programa Desenvolvimento Desportivo Para o 

Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e a Associação Desportiva de 

Flor da Rosa, para o ano de 2020, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pela 

Associação Desportiva de Flor da Rosa; 

Um apoio financeiro à Associação Desportiva de 

Flor da Rosa para o ano 2020, no valor de 80,00 

euros, por prova participada e comprovada até um 

total de 35; 

Um apoio logístico traduzido, nomeadamente na 

cedência de transporte dentro da disponibilidade 

municipal e requerido com 30 dias de 

antecedência, balneários do pavilhão municipal 

para banhos dos atletas, stand, equipamento de 

som, impressão de cartazes, bem como a isenção 

de taxas municipais devidas quando solicitadas em 

tempo útil, outros tipos de apoio logístico dentro 

das atividades previstas no plano de atividades 

para o ano de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 64 

Gáfete Runners and Cycling – Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo para 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e a Associação Gáfete Runners 

and Cycling, para o ano de 2020, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pela 

Associação Gáfete Runners and Cycling; 
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Um apoio financeiro à Associação Gáfete Runners 

and Cycling, para o ano 2020, no valor de 80,00 

euros, por prova/atividade participada e 

comprovada até um total de 31; 

Uma comparticipação Extraordinária no valor de 

1000,00 euros, para a organização do seu Passeio 

Anual; 

Uma comparticipação Extraordinária no valor de 

1000,00 euros, para a organização do seu Cross 

Run; 

Apoio logístico e transportes para as 

provas/atividades desenvolvidas no âmbito do 

plano de atividades para 2019, dentro da 

disponibilidade municipal e requerido com a 

antecedência de 30 dias, bem como a isenção de 

taxas municipais devidas quando solicitadas em 

tempo útil, outros tipos de apoio logístico dentro 

das atividades previstas no plano de atividades 

para o ano de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 65 

Associação Cidade Extrovertida – Pedido de Apoio 

para 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro à Associação 

Cidade Extrovertida, para o ano de 2020, no valor 

de €80,00 (Oitenta Euros), por cada atividade 

devidamente comprovada e realizada, nos termos 

do seu Plano de Atividades para o ano de 2020; 

A cedência de transportes, ofertas e apoio 

logístico necessário à Associação Cidade 

Extrovertida, no âmbito do seu Plano de Atividades 

e dentro das disponibilidades municipais e 

requerido com 30 dias de antecedência, bem como 

a isenção de taxas municipais devidas quando 

solicitadas em tempo útil. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 66 

Clube Amadores de Caça e Pesca Desportiva do 

Crato – Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Clube de Amadores de 

Caça e Pesca Desportiva do Crato, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo 

Clube Amadores de Caça e Pesca Desportiva do 

Crato; 

Um apoio financeiro ao Clube Amadores de Caça e 

Pesca Desportiva do Crato para a Época 

Desportiva 2020, no valor de 3000,00 euros, para 

fazer face ao evento Grand Prix, apoio financeiro 

pontual no valor de 50,00 euros, por cada 

atividade desenvolvida no âmbito do plano de 

atividades devidamente comprovada num total 

de 19 e apoio financeiro extra no valor de 250 

euros por prova, para fazer face a participação nos 

diversos campeonatos nacionais e internacionais 

de Tiro envolvidos num total de 12 provas pago 

mediante a apresentação de documentação 

comprovativa das mesmas e devidamente 

validadas; 

O apoio logístico necessário para a atividade do 

Clube dentro das possibilidades municipais, 

traduzido nomeadamente na cedência de uma 

palete de pratos para o campo de tiro, 3 prémios 
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para cada uma das provas a realizar, cartazes de 

divulgação e oferta de 100 t-shirts com publicidade 

municipal e isenção de taxas devidas desde que 

solicitadas; 

A cedência de 12 transportes para as atividades 

inumeradas no Plano de Atividades, dentro das 

disponibilidades municipais e requerido com 30 

dias de antecedência. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 67 

Centro Cultural de Gáfete – Pedido de Apoio para 

o Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, de um apoio financeiro 

ao Centro Cultural de Gáfete, para o ano de 2020, 

no valor de €720,00 (setecentos e vinte euros), 

pagos em 11 prestações, sendo a primeira prestação 

no valor de €120,00 (cento e vinte euros) a pagar 

em fevereiro,  e as restantes dez no valor de 60,00 

euros, mensais cada, a pagar nos meses de março a 

dezembro de 2020 , até ao dia 8, do mês, a que 

disser respeito, através da emissão de cheque ou 

transferência bancária, para Centro Cultural de 

Gáfete, para fazer face às despesas de conservação, 

para o ano de 2020; 

A atribuição de subsídio extra no valor de 50 euros 

(cinquenta euros), por cada atividade 

devidamente comprovada, até um total de 10 e 

respetivo apoio logístico necessário, dentro das 

possibilidades municipais, ofertas, no âmbito do 

seu Plano de Atividades, para 2020, bem como 

isenção de taxas devidas devidamente solicitadas. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 68 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 

do Crato - Pedido de Subsídio mensal para o Ano 

de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro à Associação 

de Reformados, Pensionistas e Idosos do Crato, 

para o ano de 2020, no valor de €4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos euros), pagos em 11 prestações, 

sendo a primeira prestação no valor de €800,00 

(oitocentos euros) a pagar em fevereiro,  e as 

restantes oito prestações no valor de 400,00 euros,  

mensais cada, a pagar nos meses de março a 

dezembro de 2020 , até ao dia 8, do mês, a que 

disser respeito, através da emissão de cheque ou 

transferência bancária, para a Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos do Crato, em 

benefício dos reformados e seus associados; 

A atribuição de subsídio extra no valor de 400 

euros (quatrocentos euros), e respetivo apoio 

logístico necessário dentro das possibilidades 

municipais, por cada evento a definir pela 

Associação, no âmbito do seu Plano de Atividades, 

para 2020, até um limite de cinco, bem como 

isenção de taxas municipais devidas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 69 

Centro Cultural de Gáfete – Pedido de Apoio para 

IX Matança do Porco 

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar o 

Centro Cultural de Gáfete no âmbito da realização 

da IX Matança do Porco, a ter lugar dia 22 de 

fevereiro de 2020, traduzido na isenção de taxas e 

licenças no valor de 15,00 euros, presença da 
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médica veterinária para inspeção sanitária, 

cedência de 20 terrinas e caços em inox, dentro das 

disponibilidades municipais. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 70 

Grupo Coral “Gáfete a Cantar” – Pedido de Apoio 

Para o Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro ao Grupo 

Coral “Gáfete a Cantar”, para o ano de 2020, no 

valor de €80,00 (Oitenta Euros), por cada 

atividade ate ao limite de oito, devidamente 

comprovada, nos termos do seu Plano de 

Atividades para o ano de 2020; 

Um apoio financeiro extra no valor de 50 euros 

(cinquenta euros), por cada atuação do Grupo 

Coral “Gáfete a Cantar” no âmbito do Plano de 

Atividades e devidamente comprovada ate um 

limite de quinze atuações, bem como algumas 

ofertas de diversa índole não especificadas dentro 

das atividades propostas; 

A cedência de transportes e apoio logístico 

necessário ao Grupo Coral “Gáfete a Cantar” no 

âmbito do seu Plano de Atividades e dentro das 

disponibilidades municipais e requerido com 30 

dias de antecedência. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 71 

Associação Desportiva Ciclomatense – Contrato 

Programa De Desenvolvimento Desportivo Para o 

Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e a Associação Desportiva 

Ciclomatense, para o ano de 2020, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pela 

Associação Desportiva Ciclomatense; 

Um apoio financeiro à Associação Desportiva 

Ciclomatense para o ano 2020, no valor de 80,00 

euros, por prova/atividade participada e 

comprovada; 

Apoio logístico e transportes para as 

provas/atividades desenvolvidas no âmbito do 

plano de atividades para 2020, dentro da 

disponibilidade municipal e requerido com a 

antecedência de 30 dias; 

A Isenção de taxas municipais desde que 

solicitadas; 

Oferta de t-shirts. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 72 

Associação Linhas e Tesouras – Pedido de Apoio 

Para o Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio à A Associação Linhas e Tesouras de 

Monte da Pedra, traduzido num apoio financeiro 

no valor de 60 euros por evento realizado e 

devidamente comprovado, num total de doze, no 
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âmbito do seu Plano de Atividades, para o ano de 

2020; 

O apoio logístico necessário no âmbito do seu 

Plano de Atividades e dentro das disponibilidades 

municipais, bem como isenção de taxas 

municipais devidas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 73 

Universidade Sénior do Crato – Manobra Principal 

Atribuição de Subsídio Mensal para 2020 e Apoio 

Logístico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir à Universidade Sénior do Crato - 

Manobra Principal um subsídio anual global, para 

o ano de 2020, no valor de 18.000 euros, pagável 

em 11 prestações mensais sucessivas, sendo a 

primeira prestação no valor de 3 000 euros, 

durante o mês de fevereiro 2020, e as restantes 

dez, no valor de 1 500 euros, cada, pagável até ao 

dia 25, de cada mês, pagáveis de março a dezembro 

de 2020; 

Apoio logístico para as atividades a desenvolver no 

âmbito do seu Plano Anual de Atividades, 

incluindo os transportes para as freguesias dentro 

das possibilidades municipais; 

Dois transportes para visitas de estudo a 

determinar pela Universidade Sénior do Crato – 

Manobra Principal em consonância com a 

disponibilidade municipal. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 74 

União Recreativa Matense – Pedido de Apoio para 

o Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir à União Recreativa Matense um subsídio 

anual global, para o ano de 2020, no valor anual de 

1200 euros, pagável em 11 prestações mensais 

sucessivas, sendo a primeira prestação no valor de 

200 euros, durante o mês de fevereiro 2020, e as 

restantes dez, no valor de 100 euros, cada, pagável 

até ao dia 25, de cada mês, pagáveis de março a 

dezembro de 2020; para fazer face às despesas 

inerentes ao cumprimento do seu Plano de 

Atividades, para o ano de 2020; 

O apoio à União Recreativa Matense, traduzido 

num apoio financeiro no valor de 80 euros por 

evento realizado e devidamente comprovado, 

num total de nove, no âmbito do seu Plano de 

Atividades, para o ano de 2020; 

O apoio logístico necessário no âmbito do seu 

Plano de Atividades e dentro das disponibilidades 

municipais, bem como isenção de taxas municipais 

devidas. 

O senhor Vereador João Manuel Farinha pediu 

escusa de voto por fazer parte dos órgãos sociais 

da referida associação. 

Por unanimidade, com a escusa de voto do senhor 

Vereador João Manuel Farinha. 

 

Deliberação n.º 75 

“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 
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auditivo gratuito, a ter lugar num dos seguintes 

dias 25,26,27 ou 28 de fevereiro de 2020, pela 

empresa “O Meu Doutor” Grupo de Saúde. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 76 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 4/2020 de 20 de fevereiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 21 de fevereiro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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