
1 

 

 

 

EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 16 de dezembro 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 326 

Apresentação E Análise do Relatório do Auditor 

Externo sobre a Informação Financeira do 1.º 

Semestre de 2020 

A Câmara Municipal apreciou e analisou o 

relatório enviado pelo Revisor Oficial de Contas, 

sobre a informação financeira do município, 

referente ao 1º semestre de 2020, apresentado nos 

termos do artigo 77.º, número 2, alínea d), da Lei 

n.º 73/2014, depois de ouvidas as explicações do seu 

autor, Dr. Pedro Januário Costa. 

 

Deliberação n.º 327 

2.ª Revisão ao Orçamento de 2020   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 

conjugado com a alínea a), do n.º 1 do artigo 25.º 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a 2.ª 

Revisão ao Orçamento 2020 da Câmara 

Municipal do Crato; 

Submeter a presente proposta à aprovação da 

Assembleia Municipal nos termos da lei. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

com duas abstenções dos senhores Vereadores 

Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 328 

2.ª Revisão às Grandes Opções do Plano – 

2020/2023    

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 

conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a 2.ª 

Revisão à Grandes Opções do Plano 2020-2023; 

Submeter a presente proposta à aprovação da 

Assembleia Municipal nos termos da lei. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 
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com duas abstenções dos senhores Vereadores 

Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 329 

17.ª Modificação ao Orçamento 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 17.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 330 

17.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 17.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 331 

Derrama para o ano de 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A não aplicação de Derrama, prevista no n.º 1, do 

artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

Submeter esta deliberação à Assembleia 

Municipal para efeitos de apreciação e decisão. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 332 

Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais no âmbito da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Submeter à Assembleia Municipal proposta 

para que este órgão emita autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal, durante o 

ano de 2019, que resultem de planos ou 

programas plurianuais legalmente aprovados; 

Solicitar à Assembleia Municipal que este 

órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e, do artigo 12.º, Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, na autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal abranja 

ainda os encargos não previstos no Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI), que não 

excedam o limite de 99.759,58 € em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua 

contração e o prazo de execução de três anos; 

A assunção de compromissos plurianuais a 

coberto da autorização prévia que ora se 

propõe, só poderá fazer-se quando, para além 

das condições previstas anteriormente, sejam 

respeitadas as regras e procedimentos previstos 

na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e, uma vez 

cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas; 

Que na sequência do pedido de autorização 

prévia formulado, seja igualmente autorizado 

delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais ou a sua 

reprogramação, relativa a despesas de caráter 

continuado e repetitivo desde que previamente 

dotada a rubrica da despesa prevista no 

Orçamento, nos termos do n.º 1 e 2, até ao 

montante permitido por lei, no âmbito do 

regime da contratação pública; 

A emissão da autorização genérica favorável à 

assunção de compromissos pela Assembleia 

Municipal, prestará informação trimestral da 

qual constem os compromissos plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia 
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genérica objeto da presente proposta e 

subsequente deliberação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 333 

Autorização Prévia Genérica Relativa aos Apoios a 

Conceder às Freguesias do Concelho do Crato para o 

ano 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar remeter à 

Assembleia Municipal ao abrigo do disposto na 

alínea ccc), n.º 1, artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, com o objetivo de serem tomadas 

decisões em tempo útil, no apoio às Freguesias do 

Concelho do Crato para o ano 2021, para a defesa 

dos interesses próprios das suas populações, a 

emissão nos termos da alínea j), do nº 1, artigo 25º, 

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

autorização prévia genérica favorável, aos apoios 

quer logísticos, quer financeiros, a conceder às 

freguesias, pela Câmara Municipal, atendendo a 

motivos de economia, simplificação e celeridade 

processuais. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 334 

Município do Crato – Participação Variável no IRS 

2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Nos termos da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 

33.º, conjugado com o disposto na alínea e), do 

n. º1, do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a taxa de 5,0% a que o 

Município do Crato tem direito nos termos da 

Lei, referente à participação no IRS, dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Município do Crato, referente aos 

rendimentos auferidos no ano de 2021 e, 

remeter à aprovação da Assembleia Municipal; 

Posteriormente, logo após a deliberação da 

Assembleia Municipal, deverá tal decisão ser 

comunicada, via eletrónica, à Autoridade 

Tributária, até ao próximo dia 31 de dezembro 

do corrente ano; 

Alocar a referida verba, à Área Social. 

Foi apresentada uma proposta verbal, pelos 

senhores Vereadores eleitos pelo PSD, em 

alternativa à proposta do senhor Presidente, 

intitulada por proposta B que sugere que a taxa 

referente à participação no IRS seja 0 %, no âmbito 

da pandemia. 

Por maioria a Proposta A apresentada pelo 

senhor Presidente que mereceu três votos 

favoráveis do senhor Presidente Joaquim Diogo e 

dos senhores Vereadores João Manuel Farinha, 

que disseram apresentar declaração de voto 

posteriormente e Marco Rosa, que disse 

apresentar declaração de voto posteriormente, 

em detrimento da Proposta B, com dois votos 

favoráveis dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 335 

Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação da 

Taxa para o ano de 2021 e Redução da Taxa de IMI 

em Função do Número de Dependentes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Fixar a taxa do imposto municipal sobre 

imóveis prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 

112.º do Decreto-lei 287/2003, de 12 de 

novembro, com a nova redação dada pela lei nº 
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7-A/2016, de 30 de março, em 0,3%, que 

corresponde à taxa mínima fixada na Lei, para 

o ano de 2021; 

A redução da taxa do imposto municipal sobre 

imóveis em 20€, 40€ e 70€, o valor da redução 

dos prédios de sujeitos passivos com 

dependentes a cargo, 1,2,3 ou mais, 

respetivamente; 

Remeter a proposta para aprovação à 

Assembleia Municipal de Crato, de acordo com 

o n.º 1, alínea ccc), artigo 33.º conjugado com a 

alínea d) do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 336 

Abastecimento de Água, Águas Residuais e 

Resíduos Sólidos – Tarifário para 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da al. e), do n.º 1 do art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, a manutenção do tarifário de águas 

de abastecimento, água residual e resíduos 

sólidos do Município do Crato, para o ano de 2021, 

que terá de ser comunicada à ERSAR, de acordo 

com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 194, de 20 de 

agosto. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 337 

João José Pires Duarte – Emissão de Parecer de 

Compropriedade de Prédios Rústicos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão do requerente João 

José Pires Duarte, para a emissão de certidão nos 

termos da lei, para a celebração de escritura 

pública de compra e venda dos prédios rústicos, 

inscritos respetivamente na conservatória do 

registo predial de Crato, sob o número 500 e 

inscrito na matriz predial sob o artigo rústico 178 da 

secção cadastral G, da Freguesia de Monte da 

Pedra (Corropios); sob o número 502 e inscrito na 

matriz predial sob o artigo rústico 179 da secção 

cadastral G, da Freguesia de Monte da Pedra 

(Corropios) e sob o número 128 e inscrito na matriz 

predial sob o artigo rústico 180 da secção cadastral 

G, da Freguesia de Monte da Pedra (Pedra da 

Mina). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 338 

Alteração aos Eventos Previstos nas GOP/2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O cancelamento das ações previstas nas 

Grandes Opções do Plano para 2020, a saber: 

       1.1 Passeio Todo o terreno; 

       1.2. Corrida e caminhada de São Silvestre; 

       1.3.” Terceira Idade” – Convívios e Passeios; 

       1.4. Festa Municipal de Passagem de Ano. 

A manutenção da distribuição de prendas aos 

filhos dos trabalhadores e colaboradores e a 

substituição do jantar de Natal por 

distribuição de cabazes de natal. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

com dois votos contra dos senhores Vereadores 

Ângelo Fernandes e Sérgio Godinho, que 

disseram apresentar declaração de voto 

posteriormente. 
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Deliberação n.º 339 

Licenciamento de Obras – Projeto de Iniciativa 

Municipal a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Iniciativa Municipal Para Infraestruturas de 

Acolhimento Empresarial – STARTUPS & 

Empresas, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 340 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 28/2020 de 16 de dezembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 17 de dezembro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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