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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 02 de junho 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 151 

Aprovação da Ata n.º 12/2021, de 19 de maio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

12/2021, de 19 de maio. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 152 

Fornecimento de Energia Elétrica – MT, BTE, BTN, IP – 

Acordo Quadro 103SCICC2020 da CIMAA – 

Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Adjudicação e a Minuta de Contrato, para o 

fornecimento de energia elétrica – MT, BTE, 

BTN, IP à empresa Galp Power Sa, no âmbito 

do Acordo Quadro 103SCICC2020 da CIMAA, pelo 

valor de 425 839,04 euros, acrescido da taxa legal 

em vigor; 

Como Gestora do contrato a Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, Dra. Maria José 

Gomes da Costa. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 153 

Maria Teresa M. Magessi Paiva Morão – Construção de 

Piscina e Anexo– Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Maria Teresa 

Morais M. P. Morão, com residência em Gáfete, 

para construção de uma piscina e anexo, sita na 

Rua Barão de Gáfete, 9, em Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 154 

Jorge Félix dos Santos – Projeto de Arquitetura a 

Indeferir 

A Câmara Municipal deliberou não aprovar o 

Projeto de Arquitetura, apresentado por Jorge Félix 

dos Santos, com residência no Crato, para 

Construção de um prédio de habitação, sita na   

Av. ª dos Bombeiros Voluntários, Lote 32, no Crato. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 155 

Casa do Povo da Aldeia da Mata – 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 à Casa do Povo de Aldeia da Mata, 

para o ano de 2021, no valor de €100,00 (cem 

euros), por evento, no cumprimento do seu 

Plano de Atividades, para o ano de 2021, desde 

que a atividade seja de carater lúdico desportivo 

e cultural e aberto à população, devidamente 

comprovado e com o devido parecer da 

Proteção Civil Municipal;  

Isenção de taxas e respetivo apoio logístico 

desde que exista disponibilidade municipal; 

Os apoios poderão ser suspensos em virtude da 

evolução da Pandemia. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 156 

Clube de Caça e Pesca Matense – 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 Clube de Caça e Pesca Matense, 

para o ano de 2021, no valor de €100,00 (cem 

euros), por evento, no cumprimento do seu 

Plano de Atividades, para o ano de 2021, desde 

que a atividade seja de carater lúdico desportivo 

e cultural e aberto à população, devidamente 

comprovado e com o devido parecer da 

Proteção Civil Municipal; 

Isenção de taxas e respetivo apoio logístico 

desde que exista disponibilidade municipal; 

Os apoios poderão ser suspensos em virtude da 

evolução da Pandemia. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 157 

Universidade Sénior do Crato – Manobra Principal 

- Atribuição de Subsídio Mensal para 2021 e Apoio 

Logístico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir à Universidade Sénior do Crato - 

Manobra Principal um subsídio anual global, 

para o ano de 2021, no valor de 10.500 euros, 

pagável em 7 prestações mensais sucessivas, no 

valor de 1 500 euros, cada, pagável até ao dia 25, 

de cada mês, pagáveis de junho a dezembro de 

2021; 

Apoio logístico para as atividades a desenvolver 

no âmbito do seu Plano Anual de Atividades, 

incluindo os transportes para as freguesias 

dentro das possibilidades municipais e isenção 

de taxas municipais devidas; 

Dois transportes para visitas de estudo a 

determinar pela Universidade Sénior do Crato – 

Manobra Principal em consonância com a 

disponibilidade municipal; 

Cedência de Instalações municipais para o 

desenvolvimento da atividade regular; 

Os apoios poderão ser suspensos em virtude da 

evolução da Pandemia. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 158 

Associação Gafanhotos do Mato – Pedido de 

Apoio para o Ano de 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Um apoio financeiro à Associação Gafanhotos 

do Mato para o ano 2021, no valor de 1000,00 

euros, por prova/atividade participada e 

comprovada; 

Apoio logístico para as provas/atividades 

desenvolvidas no âmbito do plano de atividades 

para 2021 e com o devido parecer da Proteção 

Civil Municipal; 

A Isenção de taxas municipais desde que 

solicitadas; 

Os apoios poderão ser suspensos em virtude da 

evolução da Pandemia. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 159 

Núcleo de Veteranos do Futebol Clube do Crato – 

Pedido de Apoio para o Ano de 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A cedência de das instalações desportivas do 

Estádio Municipal e Blue Arena para treinos e 

jogos, elaboração/divulgação cartazes para os 

jogos no Crato, transportes dentro das 

disponibilidades municipais e requerido com 

30 dias de antecedência para os jogos 

agendados para a época desportiva, ofertas e 

apoio logístico necessário ao Núcleo de 

Veteranos do Futebol Clube do Crato, bem 

como a oferta de 30 equipamentos desportivos 

alusivos ao município do Crato, no âmbito do 

seu Plano de Atividades para 2021 e com o 

devido parecer da Proteção Civil Municipal; 

Os apoios poderão ser suspensos em virtude da 

evolução da Pandemia. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 160 

Francisco Manuel Ernesto Godinho – Pedido de 

Apoio Social 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, a Francisco Manuel Ernesto 

Godinho, traduzido na atribuição de um apoio no 

valor de 749,90,00 euros, para obras de 

beneficiação de habitação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 161 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 14/2021 de 02 de junho foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 02 de junho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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