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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 22 de Abril de 2020 

Por VideoConferência 

 

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 105 

Aprovação da Ata n.º 4/2020, de 20 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

4/2020, de 20 de fevereiro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 106 

Aprovação da Ata n.º 5/2020, de 04 de março 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

5/2020, de 04 de março. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 107 

Aprovação da Ata n.º 6/2020, de 18 de março 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

6/2020, de 18 de março. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 108 

5.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2020- 

Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

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

de setembro, a 5.ª Modificação às Grandes Opções 

do Plano 2020, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Farinha e do senhor 

Vereador Marco Rosa e duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 109 

6.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2020- 

Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

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

de setembro, a 6.ª Modificação às Grandes Opções 

do Plano 2020, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 
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Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Farinha e do senhor 

Vereador Marco Rosa e duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 110 

7.ª Modificação ao Orçamento 2020   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2020, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Farinha e do senhor 

Vereador Marco Rosa e duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 111 

7.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2020   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2020, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Farinha e do senhor 

Vereador Marco Rosa e duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 112 

Desafetação do Domínio Privado de Parcela de 

Terreno com a Área de 1860M2   

A Câmara Municipal deliberou aprovar remeter à 

Assembleia Municipal nos termos da alínea q), nº 

1, artigo 25º, do anexo I à lei nº 75/2013,12 setembro, 

autorização para a desafetação do domínio 

público municipal para o domínio privado do 

município, por interesse público, devido à 

solicitação das populações sem acesso às 

comunicações de redes móveis e internet e 

paralelamente dotar a proteção civil e socorro de 

meios de comunicação próprias inexistentes 

nalguns locais do município, de um lote de terreno 

com a área de 1860m2 a desanexar de parte da 

antiga estrada Municipal 325, após a construção 

do nó do IC13, que confronta a norte com a Estrada 

Municipal 325 a sul e poente com o Nó do IC13 e a 

nascente com a Herdade da Crucieira. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 113 

Desafetação do Domínio Privado de Parcela de 

Terreno com a Área de 2035M2  

A Câmara Municipal deliberou aprovar remeter à 

Assembleia Municipal nos termos da alínea q), nº 1, 

artigo 25º, do anexo I à lei nº 75/2013,12 setembro, 

autorização para a desafetação do domínio público 

municipal para o domínio privado do município, 

por interesse público, devido à solicitação das 

populações sem acesso às comunicações de redes 

móveis e internet e paralelamente dotar a proteção 

civil e socorro de meios de comunicação próprias 

inexistentes nalguns locais do município, de um 

lote de terreno com a área de 2035 m2, a 

desanexar de parte da antiga estrada Municipal 

325, após a construção do nó do IC13, que 

confronta a norte com Nó do IC13 a sul e nascente 

com Estrada Municipal 325 e Poente com a 
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Herdade da Crucieira, conforme informação do 

Serviço de Património datada de 17 abril de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 114 

36.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do 

Crato/Festival do Crato – Cancelamento do Evento  

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O cancelamento da 36ª Feira de Artesanato e 

Gastronomia do Crato/Festival do Crato, evento 

devidamente aprovado em sede de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano da o ano de 2020; 

Revogar a deliberação nº 54, Ata 4/2020, de 20 de 

fevereiro da Câmara Municipal. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em exercício João Farinha e do senhor 

Vereador Marco Rosa e duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 115 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 8/2020 de 22 de abril foi aprovada 

por unanimidade. 

 

Município do Crato, 23 de abril de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 

    
   

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

d
ig

it
al

m
en

te
. Q

ua
n

do
 im

p
re

ss
o,

 o
 d

oc
um

en
to

 c
on

st
it

ui
 u

m
a 

có
pi

a 
au

te
nt

ic
ad

a 
d

o 
or

ig
in

al
 d

ig
it

al
, d

es
d

e 
qu

e 
va

lid
ad

o 
pe

lo
 s

el
o 

b
ra

n
co

 d
a 

C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
C

ra
to

. 


		App AIRC
	2020-04-24T18:45:08+0100
	Portugal
	JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS DIOGO




