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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 05 de agosto 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 196 

Voto de Pesar pelo Falecimento de Paulo José 

de Matos Morais 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Voto de 

Pesar pelo falecimento de Paulo José de Matos 

Morais, e apresentar à família enlutada em 

especial à viúva, aos filhos, aos pais e irmã, as 

sentidas condolências. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 197 

Aprovação da Ata n.º 11/2020, de 03 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

11/2020, de 03 de junho.  

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Farinha, Marco Mendonça e 

Marco Rosa e a abstenção do senhor vereador 

Ângelo Fernandes por não ter estado presente 

para referida reunião. 

 

Deliberação n.º 198 

Aprovação da Ata n.º 12/2020, de 08 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

12/2020, de 08 de junho. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Farinha, Marco Mendonça e 

Marco Rosa e a abstenção do senhor vereador 

Ângelo Fernandes por não ter estado presente 

para referida reunião. 

 

Deliberação n.º 199 

Aprovação da Ata n.º 13/2020, de 17 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

13/2020, de 17 de junho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 200 

10.ª Modificação ao Orçamento 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 10.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2020. 
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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 201 

10.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 10.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 202 

Apoio à Natalidade – Bruno Alexandre 

Marques Sanches 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, a Bruno 

Alexandre Marques Sanches, 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 203 

Filarmónica do Crato – Pedido de Apoio para 

Iluminação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Filarmónica do Crato, com a atribuição de um 

subsídio no valor de 1.214,43 euros, para fazer face 

às despesas inerentes à alteração da iluminação do 

seu salão de ensaios e concertos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 204 

Maria Júlia S. R. Correia Tavares – Emissão de 

Parecer Para Constituição de Compropriedade 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão da requerente Maria 

Júlia S. R. Correia Tavares, para a emissão de certidão 

nos termos da lei, para o aumento de compartes 

dos prédios rústico e urbano denominado “Crespo”, 

inscrito respetivamente na conservatória do 

registo predial de Crato, sob o numero 784 e 

inscrito na matriz predial sob o art.º 93 da secção 

cadastral G, da União de Freguesias de Crato e 

Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, e o prédio 

urbano, inscrito na conservatória do registo predial 

do Crato, sob o n.º 784, inscrito na matriz predial 

sob o art.º 626 da União de Freguesias de Crato e 

Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 205 

Empreitada “Reabilitação da Torre Sineira” –

Aprovação do Relatório Final e Minuta de 

Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 
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As propostas contidas no relatório final, 

remetido pelo júri do concurso para a 

Empreitada “Requalificação da Torre Sineira”, 

nomeadamente para efeitos de adjudicação à 

empresa Soudias – Carpintaria e Serralharia, 

Lda., cuja proposta ficou classificada em 1.º 

lugar, 

A minuta do contrato referente à empreitada 

“Requalificação da Torre Sineira”, a celebrar 

com a empresa Soudias – Carpintaria e 

Serralharia, Lda. 

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 206 

“Jovens Seguros” – Associação Para o 

Desenvolvimento Ocupacional - 

Cancelamento 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O cancelamento da subscrição de sócio do 

Município do Crato na “Jovens Seguros – 

Associação para o Desenvolvimento 

Ocupacional”; 

Remeter a proposta à Assembleia Municipal 

para deliberação e aprovação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 207 

Constituição de Turmas do Agrupamento de 

Escolas do Crato para o Ano Letivo 2020/2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

constituição das turmas nos termos da lei, para o 

ano letivo 2020/2021, conforme proposta da 

Direção do Agrupamento de Escolas do Crato, no 

âmbito do Despacho Normativo nº 10-A/2018, 19 

junho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 208 

Plano de Estudos e Desenvolvimento 

Curricular (PEDC) do Agrupamento de Escolas 

do Crato para o Ano Letivo 2020/2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A emissão de parecer favorável relativamente aos 

pontos do Plano de Estudos e Desenvolvimento 

Curricular 2020/2021 do Agrupamento de Escolas 

do Crato: 

- 3.3-Critérios de Constituição de Turmas;  

- 3.4-Critérios Gerais de Elaboração do Horário 

dos Alunos;  

- 3.5-Critérios Gerais de Distribuição do Serviço 

Docente e Elaboração de Horários;  

- 3.6 – Perfil profissional e funcional dos 

coordenadores e supervisores pedagógicos;  

- 9.1-Conjunto de atividades extracurriculares 

e respetiva carga horária semanal;  

- 11-Projetos: Constituição das equipas;  

- 14-Plano Estratégico de Grupo/Turma (PET). 
 

Os pontos do Plano de Estudos e 

Desenvolvimento Curricular 2020/2021 do 

Agrupamento de Escolas do Crato: 

- 6.1-Oferta de Escola-Apoio ao Estudo;  

- 6.2-Oferta Complementar- “Projet@r-te” e 

“CRIA”;  
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- 8-Projetos/Atividades de Complemento 

Curricular;  

- 9.2-AAAF (Atividades de Animação e Apoio à 

Família;  

- 12-Formação. 
 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 209 

Inicio da Revisão do PDM do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A primeira revisão do PDM do Crato mormente 

nos seguintes pontos: 

1.1 Fixar em quinze meses o prazo para a 

elaboração da revisão do PDM do Crato, 

incluindo os períodos de tempo necessários aos 

procedimentos subsequentes legalmente 

estabelecidos, designadamente para a 

concertação, discussão pública, ponderação 

dos respetivos resultados, aprovação e 

publicação, para efeitos do disposto n. º1 do 

artigo 76.º do RJIGT; 

1.2 Estabelecer um prazo de 30 dias úteis, a contar 

do dia seguinte ao da publicação do presente 

aviso no Diário da República, para a 

participação preventiva com vista à formulação 

de sugestões e para a apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que 

devam ser consideradas no âmbito do 

procedimento, para efeitos do n.º 2 do artigo 

88.º do RJIGT; 

1.3 Sujeitar a presente revisão do PDM do Crato a 

procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), atendendo a que as 

alterações a introduzir se consideram 

suscetíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n. º232/2007, de 15 de junho, na sua 

redação atual, e do artigo 120.º do RJIGT; 

1.4 A necessidade de promover uma nova 

delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

(REN) nos termos do Decreto-Lei n. º166/2008, 

de 22 de agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n. º124/2019, de 28 de agosto e de 

acordo com a Portaria n.º 336/2019 de 26 de 

setembro que aprova a revisão das Orientações 

Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional; 

1.5 Mandar publicar a deliberação municipal 

através do Diário da República e divulgá-la 

através de editais nos lugares de estilo, no sítio 

da internet da Câmara Municipal e nas Juntas 

de Freguesia do Concelho, na comunicação 

social e na Plataforma Colaborativa de Gestão 

Territorial (www.dgterritorio.pt). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 210 

Licenciamento de Obras – Projeto de 

Especialidades a Deferir – Dulce Farraia de 

Matos e Outro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Dulce Farraia 

de Matos e Outro, com residência em Évora, para 

ampliação e alteração de Turismo em Espaço 

Rural – Casas de Campo, sito na Tapada do Doutor, 

no Crato. 

Por unanimidade. 

 

http://www.dgterritorio.pt/
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Deliberação n.º 211 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 17/2020 de 05 de agosto foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, de 06 de agosto de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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