
1 

 

 

 

EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 15 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 185 

Licenciamento de Obras – Projeto de Arquitetura 

a Deferir - Fernando Lopes da Conceição 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura apresentado por Fernando Lopes 

da Conceição, com residência no Crato, para 

ampliação de um prédio de habitação, sito no 

Largo do Codeçal, n. º9, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 186 

Medidas de Âmbito Social e Incentivo à Economia 

para Colmatar o Impacto do Coronavirus19 – nas 

Famílias e Tecido Económico do Concelho do Crato - 

Reavaliação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a retoma 

do pagamento das rendas de habitação social 

propriedade do Município com emissão de 

faturação durante o mês de julho de 2020, bem 

como a emissão de faturação das rendas dos 

estabelecimentos comerciais propriedade do 

Município a partir de julho de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 187 

Piscinas Municipais Descobertas do Crato – 

Encerramento Para a Época Balnear de 2020 – Parecer 

da Comissão Municipal de Proteção Civil do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Revogar as Deliberações nos. 136, 137, 138, da 

Ata 10/2020, de 28 maio, nos seus pontos nos. 

1, onde se aprova a abertura e encerramento 

das Piscinas Municipais Descobertas para a 

época balnear 2020, nos termos do 

Regulamento em vigor; 

O Encerramento das Piscinas Municipais 

Descobertas do Município do Crato para a 

Época Balnear 2020, nos termos do Parecer da 

Comissão Municipal de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 188 

Associação de Amizade à Infância e Terceira Idade – 

Lar de St. º António – Doação de três Lotes de Terreno 

Municipais na Tapada de St. º António, em Aldeia da 

Mata, Para Obra Social 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a doação 

dos três lotes de terreno à Associação de Amizade 

à Infância e Terceira Idade, Lar de St. º António, 

para ampliação e adequação das infraestruturas à 

sua obra social: 

Lote nº 36, sito na Tapada de Santo António, Aldeia 

da Mata, inscrito na matriz predial urbana de 

Aldeia da Mata com o artigo 779, descrito na 

conservatória do Registo Predial do Crato sob o 

número 835, com valor patrimonial de 11.510,10 

euros; 

Lote nº 37, sito na Tapada de Santo António, Aldeia 

da Mata inscrito na matriz predial urbana de 

Aldeia da Mata com o artigo 778, descrito na 

conservatória do Registo Predial do Crato sob o 

número 770, com valor patrimonial de 11.489,80 

euros; 

Lote nº 38, sito na Tapada de Santo António, Aldeia 

da Mata, inscrito na matriz predial urbana de 

Aldeia da Mata com o artigo 777, descrito na 

conservatória do Registo Predial do Crato sob o 

número 836, com valor patrimonial de 13.589,67 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 189 

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. 

 

Deliberação n.º 190 

9.ª Modificação ao Orçamento 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 9.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2020. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

duas abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 191 

9.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 9.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2020. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

duas abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 192 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Contrato 

Local de desenvolvimento Social de Quarta 

Geração – Atribuição de Subsídio Reembolsável - 

Protocolo de Colaboração 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Atribuição de um subsídio mensal 

reembolsável, no valor de 8.000 euros, 

durante a execução do Projeto, CLDS-4G, 



3 

 

iniciado em junho de 2020 e com previsão de 3 

anos de execução; 

A minuta de protocolo de colaboração a 

celebrar entre o Município do Crato e a Santa 

Casa da Misericórdia do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 193 

Protocolo de Colaboração com a Mobi.E, S.A., no 

Âmbito da Mobilidade Elétrica 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de protocolo a celebrar entre o Município do Crato 

e a MObi.E, S.A., que tem como objeto estabelecer 

a parceria entre os outorgantes por forma a criará 

as condições necessárias para a dinamização da 

utilização de veículos elétricos no município do 

Crato, com a instalação de um posto de 

carregamento normal para veículos elétricos, na 

zona de estacionamento sito no Largo Dr. Belo 

Morais a bem do interesse publico municipal e 

ambiente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 194 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Centro Infantil a 

“Eira” – Pedido de Utilização de Espaço da Barragem 

das Nascentes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

autorização para utilização do espaço da 

Barragem das Nascentes, todas as sextas-feiras ou 

outro dia à escolha, mediante articulação com 

ambas as partes, bem como a cedência de mesas e 

cadeiras se necessárias, para aí realizarem 

atividades ao ar livre. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 184 

Votação da Minuta da Ata 

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

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 20 de julho de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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