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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 17 de fevereiro de 2021 

 

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 34 

Aprovação da Ata n.º 3/2021, de 03 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

3/2021, de 03 de fevereiro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 35 

Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de 

Avaliação do Ano de 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O Relatório de Avaliação, referente a 2020, do 

grau de observância do respeito pelos direitos e 

garantias constantes na Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio; 

Remeter o Relatório de Avaliação, referente a 

2020, aos Partidos da Oposição e à Assembleia 

Municipal. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 36 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Crato – Atribuição de Subsídio 

Para o Ano de 2021-Protocolo    

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de protocolo entre o Município do 

Crato e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Crato; 

Atribuir nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Crato um subsídio anual global, para o ano de 

2021, no valor de 72.000 euros, sendo a 

primeira no valor de 12 000 euros, durante o 

mês de fevereiro 2021, e as restantes dez, no 

valor de 6 000 euros, cada, pagável até ao dia 

25, de cada mês a partir do mês de março a 

dezembro de 2021; 

O Apoio logístico desde que solicitado com 

antecedência devida, para as atividades a 
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desenvolver no âmbito do seu Plano Anual de 

Atividades e dentro das possibilidades 

municipais, bem como isenção de taxas 

municipais devidas para o efeito. Os apoios 

logísticos serão devidamente reportados à 

Câmara Municipal e devidamente informados 

com o respetivo custo adjacente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 37 

Clube Amadores de Caça e Pesca Desportiva do 

Crato – Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Clube de Amadores de 

Caça e Pesca Desportiva do Crato, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo 

Clube Amadores de Caça e Pesca Desportiva do 

Crato, sendo suspensos todos os apoios pelos 

motivos decorrentes da evolução da Pandemia 

Covid 19; 

Um apoio financeiro ao Clube Amadores de 

Caça e Pesca Desportiva do Crato para a Época 

Desportiva 2021, no valor de 3000,00 euros, 

para fazer face ao evento Grand Prix, apoio 

financeiro pontual no valor de 50,00 euros, por 

cada atividade desenvolvida no âmbito do 

plano de atividades devidamente comprovada 

num total de 19 e apoio financeiro extra no 

valor de 250 euros por prova, para fazer face a 

participação nos diversos campeonatos 

nacionais e internacionais de Tiro envolvidos 

num total de 15 provas pago mediante a 

apresentação de documentação comprovativa 

das mesmas e devidamente validadas; 

O apoio logístico necessário para a atividade do 

Clube dentro das possibilidades municipais, 

traduzido nomeadamente na cedência de uma 

palete de pratos para o campo de tiro, 3 prémios 

para cada uma das provas a realizar, cartazes de 

divulgação e oferta de 100 t-shirts com 

publicidade municipal e equipamento 

desportivo com publicidade municipal para os 

atiradores, isenção de taxas devidas desde que 

solicitadas e isenção de taxas devidas desde que 

solicitadas; 

A cedência de 15 transportes para as atividades 

inumeradas no Plano de Atividades, dentro das 

disponibilidades municipais e requerido com 30 

dias de antecedência. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 38 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Casa Museu 

Padre Belo – Protocolo para o Ano de 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O protocolo entre Município do Crato e a Santa 

Casa Misericórdia do Crato, estabelecendo a 

forma de colaboração entre as duas entidades, 

para fazer face ao funcionamento da Casa 

Museu Padre Belo, para o ano de 2021; 

Atribuir à Santa Casa da Misericórdia do Crato 

um subsídio anual global, para o ano de 2021, 

no valor de 18.620 euros, sendo a primeira 

prestação no valor de 3.100,00 euros, paga 

durante o mês de fevereiro 2021, as restantes 10 

prestações de março a dezembro de 2021, no 
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valor de 1552,00 euros mensais cada, pagáveis 

até ao dia 25, de cada mês, para fazer face ao 

funcionamento da Casa Museu Padre Belo, no 

âmbito de protocolo para o ano de 2021; 

Apoio logístico para as atividades a desenvolver 

no âmbito do seu Plano Anual de Atividades, 

dentro das possibilidades municipais, bem 

como isenção de taxas municipais devidas para 

o efeito. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 39 

2.ª Modificação ao Orçamento 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2021. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 

João Manuel Farinha, com duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça e um voto contra do senhor Vereador 

Marco Rosa que apresentará declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 40 

2.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2021. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 

João Manuel Farinha, com duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça e um voto contra do senhor Vereador 

Marco Rosa que apresentará declaração de voto. 

 

 

 

Deliberação n.º 41 

Aumento do Capital Social e Alteração dos 

Estatutos da Empresa Águas do Alto Alentejo, 

E.I.M, S.A. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Aprovar nos termos da alínea ccc), do nº 1, do 

artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

setembro, a proposta apresentada pelo 

Conselho de Administração da empresa Águas 

do Alto Alentejo, E.I.M., S.A. para aumento do 

capital social da empresa da “Águas do Alto 

Alentejo, E.I.M., S.A. dos atuais € 17.157.598,00 

para € 17.751.598,00, com a criação de 594.000 

(quinhentos e noventa e quatro mil), de novas 

ações, com igual valor nominal de um euro 

cada, a realizar na proporção das atuais 

participações dos Municípios, cabendo ao 

Município do Crato a manutenção da 

percentagem de 8,1735%, no capital social da 

empresa, correspondendo o capital social a 

subscrever neste aumento no montante de € 

48.551,00, equivalente a 48.551 ações e 

mormente a Alteração aos Estatutos para o 

efeito, submetendo-a  à apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal tendo em 

conta e de conformidade com o artigo 5.º dos 

Estatutos da Sociedade, e as disposições 

conjugadas dos artigos 22.º e 22.º-A, da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, com a alínea n), do n.º 

1, do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ambas nas suas atuais 

redações; 

Após aprovação pelo órgão deliberativo, 

submeter este aumento de capital à 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos 
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termos e para efeitos do disposto na Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, 

se aplicável. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 

João Manuel Farinha, com duas abstenções dos 

senhores Vereadores Ângelo Fernandes e Marco 

Mendonça e um voto contra do senhor Vereador 

Marco Rosa que apresentará declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 42 

Contrato de Leasing – Aquisição de Quatro 

Veículos Elétricos – Autorização Prévia Para 

Assunção de Compromissos Plurianuais 

A Câmara Municipal deliberou aprovar e remeter 

à Assembleia Municipal para autorização da 

assunção de compromissos plurianuais, para 

contratação de leasing, para aquisição de quatro 

veículos elétricos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 43 

Verde Poético – Sociedade Agrícola – Construção 

de Telheiro para Animais – Horta da 

Janjaranjana, Crato – Projeto de Arquitetura a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Verde Poético, 

Sociedade Agrícola, com sede no Crato, para 

Construção de Telheiro para Animais, sito na 

Horta da Janjaranjana, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

 

 

Deliberação n.º 44 

Paula Cristina Henriques Oliveira – Portalegre – 

Legalização e Alteração de Habitação 

Unifamiliar, Pisão – Projeto de Arquitetura a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Paula Cristina 

Henriques Oliveira, com residência em Portalegre, 

para Legalização e Alteração de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Poço, n.º 16 A, no Pisão. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 45 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento de 

Escolas do Crato – Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

de parecer favorável ao Plano Anual de 

Atividades para o ano letivo 2020/2021, conforme 

proposta da Direção do Agrupamento de Escolas 

do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 46 

Abertura de Conta Bancária Para Censos 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura 

de uma conta bancária, no âmbito dos Censos 

2021. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 47 

CPCJ do Crato – Fundo Maneio Para 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do art.º 34º (Fundos de Maneio) da Norma de 

Controlo Interno em vigor no Município do Crato a 

constituição de fundos conjugado com a alínea a), 
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no n.º 3 do art.º 14.º, da Lei de Proteção de Crianças 

e Jovens em Perigo – Lei 142/2015 de 8 de setembro, 

a Constituição do Fundo de Maneio para a CPCJ do 

Crato no valor de 52,00 euros, sendo o mesmo 

reposto mensalmente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 48 

Protocolo de Cooperação Para a Igualdade de Género 

e Não Discriminação – Nova Geração, Entre a CIG e o 

Municipio do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, a minuta de Protocolo de Cooperação 

para a Igualdade de Género e Não Discriminação 

– Nova Geração, a celebrar entre a Comissão para 

a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e o 

Município do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 49 

Ação Social Escolar – Atribuições de Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do “Escalão A” a 1 aluna e “Escalão B” a 

4 alunos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 50 

Regulamento das Distinções Honoríficas do 

Município do Crato  

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O projeto de Regulamento Municipal das 

Distinções Honorificas do Município do Crato; 

Remeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea g), n.º 1, artigo 

25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, depois 

da respetiva consulta publica nos termos da 

Lei. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 51 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 4/2021 de 17 de fevereiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 17 de fevereiro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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