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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 
Dia 13 de Maio 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 116 

Projeto de Iniciativa Municipal – Centro de Recolha de 

Animais de Companhia 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura de Iniciativa Municipal para o 

Centro de Recolha de Animais de Companhia 

(CRO), situado na Zona Industrial do Crato, lote 27, 

Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 117 

Projeto de Iniciativa Municipal – Torre Sineira – Torre 

do Relógio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura de Iniciativa Municipal da Torre 

Sineira – Torre do Relógio, situado na Rua da 

Portela, Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 118 

Contrato de Arrendamento de Espaço Municipal sito 

no Pisão com a MEO – Serviços de Comunicações e 

Multimédia, SA, para Construção de Infraestrutura de 

Telecomunicações 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de contrato de arrendamento a celebrar entre o 

Município do Crato e a MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A., que tem como 

objeto o arrendamento de espaço municipal 

situado no Lugar de Pisão, com inscrição matricial 

provisoria, com o nº p2366, com a área de 2035m2, 

para colocação de antenas e outros equipamentos, 

dispositivos e respetivas cablagens de interligação 

para Infraestrutura de Telecomunicações para 

dotar a população do Pisão de redes móveis e 

internet e paralelamente dotar o serviço de 

proteção civil e socorro de meios de comunicação 

próprias . 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 119 

Filarmónica do Crato – Atribuição de Subsídio 

para o Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 
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A atribuição de um apoio financeiro para o ano 

de 2020, no valor de €12.000,00 (doze mil 

euros), pagos em 8 prestações de 1500 euros 

cada, sendo a primeira a pagar no mês de maio 

de 2020 e as restantes prestações de igual valor 

a serem pagas nos meses de junho a dezembro 

de 2020, para fazerem face às despesas de 

funcionamento da Filarmónica do Crato para o 

ano em curso; 

A cedência de transporte para o normal 

funcionamento da sua atividade musical dentro 

das disponibilidades da frota municipal e com 

apresentação por parte da Filarmónica do Crato, 

dos planos mensais com antecedência mínima 

de 15 dias à sua execução; 

A Filarmónica obriga-se a publicitar que é 

“apoiada pelo Município do Crato em todos os 

meios de suporte para a sua comunicação, bem 

como a garantir as representações institucionais 

e culturais solicitadas pelo município. 

 Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 120 

Centro Cultural e Desportivo Desportalegre – 

Atribuição de Subsídio para o Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição de um apoio financeiro ao CCD 

Desportalegre, no montante de 900 euros, para 

fazer face a sua atividade regular para o ano de 

2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 121 

Apoio à Natalidade – Ana Sofia Monteiro Martins   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal de Apoio a Natalidade, a Ana Sofia 

Monteiro Martins, traduzido na atribuição do 

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

cinquenta euros) e, no pagamento de €600,00 

euros em doze prestações mensais e sucessivas, 

uma vez que se cumprem os requisitos previstos no 

supra identificado Regulamento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 122 

Constituição da Comissão de Avaliação do 

Património Imobiliário do Municipio do Crato   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

Constituição da Comissão de Avaliação do 

Património Imobiliário do Município do Crato, com 

os seguintes elementos: 

Dr.ª Pedro Miguel Januário Costa (Revisor 

Oficial de Contas do Município do Crato); 

Dr.ª Sónia Alexandra B.V. da Costa Carrilho 

(T. Superior do Municipio do Crato – Setor 

de Contabilidade); 

Arquiteto José Manuel Pernão Nunes (T. 

Superior do Município do Crato – Setor de 

Obras e Parque de Máquinas); 

David Manuel Claro Da Luz (T. Superior do 

Município do Crato – Gabinete Jurídico); 

Mário António J. de Matos (Coordenador 

Técnico do Município do Crato;) 

Carlos Manuel Camilo de Abreu (Assistente 

Técnico do Município do Crato – Setor de 

Património). 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 123 

Plano Nacional de Leitura 2027 – Acordo de 

Parceria   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Acordo 

de Parceria, a estabelecer entre o Município do 

Crato e o PNL 2027, para implementação do Plano 

Local de Leitura. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 124 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Gáfete – Atribuição de Subsídio para Obra no 

Edifício Sede  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio nos 

termos do nº 1, al. u), art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Gáfete, traduzido na atribuição de 

um subsídio no valor de 4.225,00 euros, para fazer 

face às despesas com as obras a realizar no edifício 

sede, mediante a entrega dos documentos 

comprovativos de despesa efetuada. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 125 

REOT – Relatório Sobre o Estado do Ordenamento 

do Território do Municipio do Crato – Aprovação 

Final 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O Relatório Final sobre o Estado do Ordenamento 

do Território do Município do Crato, depois de 

concluído o período de discussão publica, previsto 

no nº 5 do mesmo diploma, anunciado através do 

Aviso n.º 4531/2020, publicado em DR n.º 54/2020, 

Série II, de 2020-03 17, com o seu términus, no dia 4 

de maio de 2020, sem qualquer sugestão 

apresentada; 

Remeter à Assembleia Municipal do Crato para 

apreciação, conforme estabelecido no nº 3 do DL nº 

80/2015. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 126 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 9/2020 de 13 de maio foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 13 de maio de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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