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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 19 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 125 

Aprovação da Ata n.º 9/2021, de 21 de abril 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

09/2021, de 21 de abril. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 126 

Aprovação da Ata n.º 10/2021, de 26 de abril 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

10/2021, de 26 de abril. 

O senhor Vereador Sérgio Godinho pediu escusa 

de voto por não ter estado presente na referida 

reunião. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 127 

Aprovação da Ata n.º 11/2021, de 05 de maio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

11/2021, de 05 de maio. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 128 

“O Meu Doutor” Grupo de Saúde – Cedência de 

Espaço Público Para Rastreio Auditivo – Alteração 

de Data 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

da cedência do espaço público do Jardim 

Municipal, junto ao Coreto, no âmbito da 

realização de um rastreio auditivo gratuito, para os 

dias 20,21,22 ou 23 de julho de 2021, à empresa “O 

Meu Doutor” Grupo de Saúde, desde que sejam 

cumpridos todos os pressupostos descritos na 

informação recebida, no cumprimento das normas 

da DGS. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 129 

Auditiv - Emphaty Voices Lda. – Pedido 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 
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auditivo gratuito, a ter lugar no dia 22 de maio de 

2021, pela empresa Emphaty Voices, Lda. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 130 

Podium Eventos, S.A – 38.ª Volta ao Alentejo em 

Bicicleta – Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à passagem da “38.ª Volta ao 

Alentejo”, no Município do Crato, a realizar entre 

os dias 23 e 27 de junho de 2021, nos termos do nº 2, 

alínea e), Decreto Regulamentar nº 2-A, 2005, 24 

março. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 131 

Ação Social Escolar – Atribuições de Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

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

4 alunos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 132 

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 do CMI. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 133 

Cartão Municipal do Jovem – Emissão de Cartões 

Municipal do Jovem 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

aprovação da lista dos cartões com os números 

entre 1 e 594, nos termos do art.º 5.º do 

Regulamento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 134 

Apoio à Natalidade – Liliana Maria de Jesus Matos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, a Liliana Maria 

de Jesus Matos, traduzido na atribuição do 1 

cheques farmácia no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), e no pagamento de €900,00 

euros, em doze prestações mensais e sucessivas 

pelo nascimento do 2.º filho, uma vez que se 

cumprem os requisitos previstos no supra 

identificado Regulamento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 135 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Cedência de Transporte para Visita de Estudo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

de transporte, à Santa Casa da Misericórdia do 

Crato, nos dias 19 e 20 de maio de 2021, no âmbito 

da realização de uma visita de estudo ao Mosteiro 

de Flor da Rosa, com isenção de custos no valor de 

148,09 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 136 

Ajuste Direto para Fornecimento de Energia 

Elétrica – MT, BTE, BTN e IP – Acordo Quadro 

103SCICC2020 da CIMAA 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 



3 

Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, a 

autorização para a contratação, tendo em 

consideração que, face ao valor do preço base 

previsto, e de conformidade com a alínea b), do 

n.º 1, do art.º 18, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho (ex vi al. a), n.º 1, art.º 18.º, do mesmo 

diploma), tendo em conta que a Câmara é o 

órgão competente para autorizar despesas, com 

locação e aquisição de bens e serviços, sem 

limite de valor; 

A adoção do ajusto direto, nos termos do n.º 1, 

alínea h), artigo 27.º do CCP, em conjugação 

com a alínea a), do n.º 1, do artigo 252.º do 

mesmo diploma no valor estimativo de 

425 839,04 euros; 

Nos termos do n.º 1, do artigo 88.º do CCP, que 

seja exigida ao adjudicatário a prestação de 

uma caução destinada a garantir a celebração 

do contrato, bem como o exato e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e 

contratuais que assume com essa celebração, 

correspondente a 3% do preço total do contrato, 

prestada nos termos e condições previstas no 

ponto 8 do Convite; 

Para os efeitos do disposto no n.º 1, artigo 113.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 

de conformidade com o contrato para acordo 

quadro celebrado, conceder autorização para 

convidar a empresa Galp Power, S.A., com 

NIPC 504723456, com sede na rua Tomás da 

Fonseca, Torre C, 1600-209, Lisboa, a apresentar 

uma proposta para fornecimento de energia 

elétrica às instalações alimentadas em Média 

Tensão, Baixa Tensão Especial, Baixa Tensão 

Normal e Iluminação Pública, de acordo com o 

caderno de encargos do acordo quadro 

103SCICC2020 da CIMAA; 

De acordo com o disposto no n.º 2, artigo 40.º do 

citado diploma, as peças do procedimento são 

aprovadas pelo órgão competente para a 

decisão de contratar. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 137 

Paula Cristina Henriques Oliveira – Projeto de 

Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Paula Cristina 

Henriques Oliveira, com residência em Portalegre, 

para Legalização da Alteração de uma habitação 

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

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 138 

Pedro Miguel Pereira Costa – Projeto de Legalização a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Legalização, apresentado por Pedro Miguel 

Pereira Costa, com residência no Crato, para 

Legalização de Construção de uma piscina, sita no 

Bairro do Pero Filho – Tapada das Teimas, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 139 

Carlos Alexandre Heliodoro Monteiro e Sara Raquel 

Heliodoro Monteiro – Comunicação Prévia a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Pedido 

de Comunicação Prévia, apresentado por Carlos 

Alexandre Heliodoro Monteiro e Sara Raquel Heliodoro 

Monteiro, com residência em Cascais, para 
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construção de uma piscina, sita na Rua da 

Sobreira, n.º 10, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 140 

Alfredo José Serralheiro Ferreira – Comunicação 

Prévia a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Pedido 

de Comunicação Prévia, apresentado por Alfredo 

José Serralheiro Ferreira, com residência em Rio de 

Mouro, para construção de uma piscina, sita na 

Rua da Sobreira, n.º 14, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 141 

Marcos Alberto Dias Teixeira Vieira – Projeto de 

Arquitetura a Indeferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

Indeferimento do Projeto de Arquitetura, 

apresentado por Marcos Alberto Dias Teixeira Vieira, 

com residência no Crato, para alteração de um 

prédio de habitação, sito na Rua D. Nuno Álvares 

Pereira, n.º 78 e 80, em Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 142 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 12/2021 de 19 de maio foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 19 de maio de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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