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EDITAL 
 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 18 de agosto 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 233 

Aprovação da Ata n.º 18/2021, de 04 de agosto 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

18/2021, de 04 de agosto. 

Por unanimidade. 

O senhor Vereador Sérgio Godinho pediu escusa 

de voto por não ter estado presente na referida 

reunião. 

Deliberação n.º 234 

7.º Modificação ao Orçamento 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7.ª 

Modificação ao Orçamento 2021. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 235 

7.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2021. 

Por unanimidade. 

 

 

 

Deliberação n.º 236 

Cartão Eu Sou Crato – Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos cartões “Eu Sou Crato”, do número 16 ao 

número 30. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 237 

Alexandra Isabel Zacarias Véstea – Renovação de 

Licença a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Pedido 

de Renovação de Licença, apresentada por 

Alexandra Isabel Zacarias Véstea, com residência 

no Campo 1.º de Maio, 19, Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 238 

Turisfat – Empreendimentos Imobiliários, Lda. – 

Projeto de Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Turisfat – 

Empreendimentos Imobiliários, Lda., com residência 
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em Ourém, para legalização e alteração de 2 

prédios para habitação sito na Rua do Crato e 

Estrada do Crato, em Aldeia da Mata. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 239 

Alexandra Isabel Zacarias Véstea – Projeto de 

Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Alexandra Isabel 

Zacarias Véstea com residência no Crato, para 

alteração de um prédio de habitação sito no 

Campo 1.º de maio, 19, Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 240 

Plano de Transportes Escolares 2021/2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O Plano de Transportes Escolares para o ano 

letivo 2021/2022; 

A integração de todos os alunos que venham a 

matricular-se, no decurso do ano letivo, no 

respeito pelas normas do Plano e requeiram 

transporte; 

A gratuitidade de transportes para todos os 

alunos integráveis no Plano de Transportes. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 241 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra - Pedido de 

Apoio para Espetáculo ao Ar Livre 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra, traduzido 

na cedência de 100 cadeiras, no âmbito da 

realização de um espetáculo ao ar livre a ter lugar 

no próximo dia 21 de agosto de 2021. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 242 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora das Neves – 

Pedido de Apoio para Restauro do Telhado e 

Pintura da Igreja 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio financeiro à Igreja Paroquial Nossa 

Senhora das Neves, para fazer face às despesas 

de restauro do telhado e pintura da Igreja de 

Flor da Rosa no valor de 27.000,00 euros; 

A disponibilização financeira será feita 

mediante o comprovativo da efetivação da 

despesa ate ao limite da verba   aprovada. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e do senhor Vereador 

João Manuel Farinha e três abstenções dos 

senhores Vereadores Marco Mendonça, Sérgio 

Godinho e Marco Rosa. 

 

Deliberação n.º 243 

Grupo Desportivo e Recreativo Gafetense – 

Pedido de Apoio para a Época Desportiva 

2021/2022 – Contrato Programa Desportivo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense, para a época desportiva 

2021/22, tendo como objeto a execução de um 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, 

apresentado pelo Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense; 
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Um apoio financeiro ao Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense para a Época Desportiva 

2021/2022 no valor de 40.000,00 euros, a pagar 

de setembro de 2021 a maio de 2022, mediante 

comprovação; 

Cedência nomeadamente das instalações do 

Estádio Municipal do Crato, Estádio Municipal 

de Gáfete, Piscina Coberta, Pavilhão 

Desportivo, Parque Aquático, polidesportivos 

e outros imóveis necessários ao 

desenvolvimento desportivo, bem como 

cedência de transporte para todos os jogos 

oficiais, dentro da possibilidade municipal e 

devidamente solicitados com a antecedência 

que o regulamento obriga , tendo em devida 

consideração, as outras coletividades e 

associações do Concelho e a própria atividade 

da Câmara Municipal, oferta de equipamentos 

desportivos, se necessários com publicidade 

municipal para todos os escalões. Apoio 

logístico inerente a atividade desportiva 

apresentada. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 244 

Futebol Clube do Crato – Contrato Desenvolvimento 

Desportivo para 2021/2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Futebol Clube do Crato, 

para a época desportiva 2021/22, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, apresentado pelo 

Futebol Clube do Crato; 

Um apoio financeiro ao Futebol Clube do Crato 

para a Época Desportiva 2021/2022 no valor de 

40.000,00 euros, a pagar de setembro de 2021 a 

maio de 2022, a que acresce 350 euros por cada 

escalão de formação integrado em calendário 

oficial a ter lugar, única e exclusivamente, 

durante os meses do quadro competitivo, 

mediante comprovação; 

Apoio logístico traduzido na cedência 

nomeadamente das instalações do Estádio 

Municipal do Crato, Estádio Municipal de 

Gáfete, Piscina Coberta, Pavilhão Desportivo, 

Parque Aquático, polidesportivos e outros 

imóveis necessários ao desenvolvimento 

desportivo, bem como cedência de transporte 

para todos os jogos oficiais , dentro da 

possibilidade municipal e devidamente 

solicitados com a antecedência que o 

regulamento obriga , tendo em devida 

consideração, as outras coletividades e 

associações do Concelho e a própria atividade 

da Câmara Municipal, oferta de equipamentos 

desportivos, se necessários com publicidade 

municipal para todos os escalões. Apoio 

logístico inerente a atividade desportiva 

apresentada. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 245 

Projeto Crato por Tudo 4G - CLDS – Pedido de Apoio 

para Bootcamps 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio ao 

Projeto Crato por Tudo 4G - CLDS traduzido na 

cedência de transporte e apoio ao fornecimento de 

refeições. 
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Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 246 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Cedência de Transporte para Passeio com Idosos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

de transporte, à Santa Casa da Misericórdia do 

Crato, nos dias 07 e 08 de setembro de 2021, no 

âmbito da realização de um Passeio ao Sr. º dos 

Aflitos com os seus idosos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 247 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Transporte de Crianças do Centro Infantil a “Eira” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio ao 

transporte, das crianças do Centro Infantil, no 

período de 31 agosto a 03 de setembro de 2021. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 248 

Infraestruturas de Portugal/Municipio do Crato – 

Acordo de Mutação Dominial do Troço da Estrada 

Nacional 245, entre o Km 13+710 e o Km 15+500 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Minuta de Acordo de Mutação Dominial a 

celebrar entre a Infraestruturas de Portugal, 

S.A e o Município do Crato objeto a integração 

na rede viária do Município do Crato do troço 

de estrada da EN245 entre o Km 13+710 e o Km 

15+500 na extensão total de 1,790 Km; 

Remeter para a Assembleia Municipal para 

deliberação, nos termos da do nº 1, alínea q) do 

artigo 25º. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 249 

Infraestruturas de Portugal/Municipio do Crato – 

Acordo de Mutação Dominial do Troço da Estrada 

Nacional 119, entre o Km 133,980 e o Km 134,890 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Minuta de Acordo de Mutação Dominial a 

celebrar entre A Infraestruturas de Portugal, 

S.A e o Município do Crato   para a integração 

na rede viária do Município do Crato do troço 

de estrada da EN119 entre o Km 133,980 e o Km 

1134,890 na extensão total de 0,910 Km; 

Remeter para a Assembleia Municipal para 

deliberação, nos termos da do nº 1, alínea q) do 

artigo 25º, da lei 75/2013, 12 setembro. 

Por unanimidade. 

 

Município do Crato, 18 de agosto de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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