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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 01 de Julho 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 175 

Aprovação da Ata n.º 10/2020, de 27 de maio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

10/2020, de 27 de maio. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha, Marco Rosa e 

Sérgio Godinho e com uma abstenção do senhor 

Vereador Ângelo Fernandes por não ter estado 

presente na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 176 

Ana Maria Brito Elias Moura Lupi – Emissão de Parecer 

Para Constituição de Compropriedade Por Partilha de 

Dois Prédios Rústicos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão da requerente Ana 

Maria Brito Elias Moura Lupi, para a emissão de 

certidões nos termos da lei, para o aumento de 

compartes dos prédios rústicos denominado 

“Ripagem ou Courela da Ripagem”, inscrito 

respetivamente na conservatória do registo predial 

de Portalegre, sob o numero 2455 e inscrito na 

matriz predial sob o art.º 1 da secção cadastral W, 

da União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso, e o prédio rústico 

denominado “Tapada do Crato”, inscrito na 

conservatória do registo predial do Crato, sob o n.º 

2454, inscrito na matriz predial sob o art.º 3 da 

secção cadastral W, da União de Freguesias de 

Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 177 

Cartão Municipal do Idoso – Aprovação para 

Atribuição de Vinhetas no âmbito do Cartão 

Municipal do Idoso 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição de vinhetas brancas e azuis no âmbito 

do CMI. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 178 

Revogação da Deliberação n.º 118, Ata 9/2020, de 

13 de maio - 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 

revogação da deliberação n.º 118, inserta na ata 

9/2020, de 13 maio a Câmara. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 179 

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 p2365, com a área de 1567m2, 

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 180 

Procedimento Concursal Comum de 

Recrutamento para Preenchimento de Um Posto 

de Trabalho da Carreira de Técnico Superior, na 

Área de Engenharia, na Modalidade de Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado – Reserva de Recrutamento 

Interna 

A Câmara Municipal deliberou aprovar autorizar o 

recrutamento de um trabalhador para ocupação 

do correspondente posto de trabalho, previsto e 

não ocupado no mapa de pessoal do município do 

Crato – 2020, na carreira e categoria Técnico 

Superior, na área da Engenharia Civil, com recurso 

à reserva de recrutamento interna, constituída na 

sequência do Procedimento Concursal comum, 

aberto pelo Aviso n.º 2817/2019 – (Ref.ª A), 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, 

de 20 de fevereiro de 2018, respeitando a 

ordenação constante da Lista Unitária de 

Ordenação Final, homologada por despacho do 

senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 

20 de março de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 181 

Abertura de Procedimentos Concursais Comuns 

de Recrutamento para Preenchimento de Postos 

de Trabalho Previstos e Não Ocupados no Mapa 

de Pessoal do Município do Crato para o Ano de 

2020, na Modalidade de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas por Tempo Indeterminado 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A abertura dos procedimentos concursais, para 

preenchimento dos lugares previstos e não 

ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal para o ano de 2020, com vista à 
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celebração de Contrato de Trabalho em Funções 

Publicas por Tempo Indeterminado; 

Autorizar a abertura do presente procedimento 

concursal a candidatos que não possuam um 

vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecido, 

cumprindo-se sempre a prioridade do 

recrutamento estabelecida na alínea d), n.º 1, 

artigo 37.º da LTFP, sem prejuízo das preferências 

legalmente estabelecidas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 182 

Ação Social Escolar – 2020/2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir os cadernos de atividades a todos os 

alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e o acesso à Escola 

Virtual; 

Atribuir aos alunos do 1.º ciclo, do escalão A, o 

valor de 16,00€ para material escolar; 

Atribuir aos alunos do 1.º ciclo, do escalão B, o 

valor de 8,00€ para material escolar; 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 183 

Associação Crato+ 2018 – Pedido de Autorização para 

Colocação de Caixa Interativa em Espaço Público 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

autorização para colocação de caixa interativa em 

espaço público à Associação Crato+ 2018. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 184 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 15/2020 de 01 de julho foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 01 de julho de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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