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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 05 de maio 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 118 

Associação Desportiva de Flor da Rosa – Pedido de 

Apoio/Contrato Programa Desenvolvimento 

Desportivo Para o Ano de 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre 

o Município do Crato e a Associação 

Desportiva de Flor da Rosa, para o ano de 

2021, tendo como objeto a execução de um 

Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado pela Associação Desportiva de 

Flor da Rosa; 

Um apoio financeiro à Associação Desportiva 

de Flor da Rosa para o ano 2021, no valor de 

100,00 euros, por prova participada e 

comprovada ate um total de 35; 

Um apoio logístico traduzido, nomeadamente 

na cedência de transporte dentro da 

disponibilidade municipal e requerido com 30 

dias de antecedência, balneários do pavilhão 

municipal para banhos dos atletas, stand, 

equipamento de som, impressão de cartazes, 

bem como a isenção de taxas municipais 

devidas quando solicitadas em tempo útil, 

outros tipos de apoio logístico dentro das 

atividades previstas no plano de atividades 

para o ano de 2021. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 119 

Centro Cultural de Gáfete – Pedido de Apoio para 

o Ano de 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição nos termos da al. u), art.º 33.º, da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, de um apoio 

financeiro ao Centro Cultural de Gáfete, para 

o ano de 2021, no valor de €800,00 (oitocentos 

euros), para fazer face às despesas inerentes 

ao cumprimento do seu Plano de Atividades, 

para o ano de 2021, pagos em 8 prestações 

mensais no valor de 100 euros (cem euros),  de 

maio a dezembro de 2021 , pagos até ao dia 8, 

do mês a que disser respeito, através da 
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emissão de cheque ou transferência bancária, 

para Centro Cultural de Gáfete, para fazer face 

às despesas de conservação, para o ano de 

2021; 

O apoio extraordinário até 5 000 mil euros, 

para obras na sua sede social devidamente 

comprovado através da entrega de 

documento comprovativo da despesa; 

O apoio logístico necessário no âmbito do seu 

Plano de Atividades e dentro das 

disponibilidades municipais, bem como 

isenção de taxas municipais devidas; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 120 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido de 

Apoio para o Ano Escolar de 2021/2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio à Escola Profissional Agostinho 

Roseta, apoio para a divulgação de novos cursos, 

apoio na cedência de transporte para os 

formandos em regime de alojamento na residência 

escolar para a Escola Agostinho Roseta e 

transporte de refeições do Agrupamento de 

Escolas do Crato para a EP Agostinho Roseta, apoio 

para a cedência de instalações municipais no 

âmbito da atividade escolar e apoio logístico para 

atividades da Escola, no âmbito do seu plano de 

atividades e dentro das possibilidades municipais, 

bem como isenção de taxas quando devidas. 

 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 121 

Susanne Anreiter – Comunicação Prévia a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Pedido 

de Comunicação Prévia, apresentado por Susanne 

Anreiter, com residência em Castelo de Vide, para 

construção de estrutura de ensombramento, sito 

na Rua António de Bastos Leitão, Lote 31, em Flor 

da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 122 

Turisfat – Empreendimentos Imobiliários – 

Legalização e Alteração de Dois Prédio de Habitação – 

Projeto de Arquitetura a Deferir, com   condicionantes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Turisfat – 

Empreendimentos imobiliários, com sede em 

Ourém, para Legalização e Alteração de 2 prédios 

para habitação, sito na Rua do Crato, Estrada do 

Crato, em Aldeia da Mata, com as condicionantes 

implícitas na informação técnica. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 123 

“O Meu Doutor” Grupo de Saúde – Cedência de 

Espaço Público Para Rastreio Auditivo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

do espaço público do Jardim Municipal, junto ao 

Coreto, no âmbito da realização de um rastreio 

auditivo gratuito, a ter lugar num dos seguintes 

dias 11,12,13 ou 14 de maio de 2021, pela empresa 

“O Meu Doutor” Grupo de Saúde, desde que sejam 

cumpridos todos os pressupostos descritos na 
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informação recebida, no cumprimento das 

normas da DGS. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 124 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 11/2021 de 05 de maio foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 05 de maio de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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