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EDITAL 
 

1.ª Reunião da Câmara Municipal do Crato – Mandato 2021/2025 

Dia 22 de outubro 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 262 

Periodicidade das reuniões ordinárias da câmara 

municipal para o mandato de   2021/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

As reuniões ordinárias da câmara municipal 

tenham lugar, quinzenalmente, à quarta-feira, 

sempre, às 15h00 horas e sejam ambas 

públicas; 

Para efeitos do termo inicial da periodicidade, 

indicada no número anterior, seja considerado 

o dia 3 de novembro de 2021; 

No caso de, à data da reunião coincidir com 

feriado ou similar, esta tenha lugar no primeiro 

dia útil imediatamente a seguir; 

Sejam publicados editais para cumprimento do 

n.º 3, do artigo 40.º, da lei 75/2013, de 12 de 

setembro; 

Sejam publicados editais para cumprimento do 

n.º 3, do artigo 49.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos  

 

senhores Vereadores Pedro Coelho, Marco 

Mendonça e Florinda Raposo e uma abstenção 

do senhor Vereador José Correia da Luz, que 

disse apresentar declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 263 

Dispensas Legais dos Vereadores para o 

Mandato de 2021/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Para efeitos das dispensas legais, seja dado 

conhecimento da posse dos senhores 

Vereadores às respetivas entidades patronais; 

Seja informado, também, o regime de 

reuniões ora aprovado; 

O dever de informação à respetiva entidade é 

realizado mediante pedido do interessado. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 264 

Seguros de Acidentes Pessoais dos Eleitos dos 

Órgãos Autárquicos para o Mandato de 

2021/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar fixar o 

valor do seguro, em 200 vezes a respetiva 

remuneração salarial mensal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 265 

Projeto CRATO por tudo 4G- CLDS - Cedência 

de Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

disponibilização de transportes para crianças e 

jovens no âmbito de uma atividade educativa, 

denominada “Fora d’Aulas”, ao Projeto Crato por 

Tudo 4G – CLDS, com isenção de custos no valor de 

1 300,65 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 266 

LICENCIAMENTO DE OBRAS - ECHO CRATO-

TURISMO INOVAÇÃO SOCIAL E ECOLÓGICO 

UNIPESSOAL - PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA A DEFERIR 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do Pedido de Informação Previa 

apresentado por ECHO CRATO-Turismo Inovação 

Social e Ecológico Unipessoal, Lda., com sede em 

Ribamar, para Construção de Hotel Apartamento 

Echo, Crato, sito no Tanque da Renda e Courela das 

Romeiras na União de Freguesias de Crato e 

Mártires, Vale do Peso e Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 267 

LICENCIAMENTO DE OBRAS - MARIA ARMINDA 

MENDES CORREIA PACHECO - PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA A INDEFERIR 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

Indeferimento do Pedido de Informação Previa 

apresentado por Maria Arminda Mendes Correia 

Pacheco com residência em Torres Vedras, para 

Recuperação e Requalificação de Um Prédio de 

Habitação, sito na Praça do Município, 8,10 e 12, no 

Crato. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, José Correia da Luz e 

Marco Mendonça e uma abstenção da senhora 

Vereadora Florinda Raposo por ter uma ligação 

pessoal com a requerente. 

 

Deliberação n.º 268 

LICENCIAMENTO DE OBRAS - CRATOLIVA LDA. - 

EXECUÇÃO INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM 

E TRATAMENTO DE ÁGUA E GESTÃO DE 

EFLUENTES – PROJETOS DE ARQUITETURA E 

ESPECIALIDADES A DEFERIR 

A Câmara Municipal deliberou aprovar do pedido 

apresentado por CRATOLIVA LDA- dos projetos de 

arquitetura e especialidades, para execução das 

infraestruturas de drenagem e tratamento de água 

e gestão de efluentes, sito na Tapada da Estação. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 269 

Escola Profissional Agostinho Roseta- 

Cedência de Instalações Para a Dinamização 

de Aulas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Escola Profissional Agostinho Roseta, traduzido 

na cedência das instalações municipais, 

nomeadamente piscinas municipais, estádios 

municipais, pavilhão desportivo e outros edifícios e 

espaços públicos municipais de apoio à atividade 

escolar, para aí poderem realizar as suas aulas e 

atividades, no âmbito da atividade letiva, com 

isenção de taxas por não estarem regulamentadas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 270 

Auxílios Financeiros a Estudantes do Ensino 

Superior (Ano Letivo 2021/2022) 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A abertura de concurso para atribuição dos 

auxílios financeiros a estudantes do ensino 

superior, para o ano letivo 2021/2022, em 

conformidade com as regras regulamentares; 

Fixar o número global de bolsas a atribuir em 

quinze; 

Fixar o auxílio financeiro anual por aluno 

contemplado, quer frequente o ensino dentro 

ou fora do distrito de Portalegre, no valor de 

697 euros, equivalente à propina fixada pela 

DGES para o ano letivo de 2021/2022; 

A atribuição deve ser feita pelo tempo de 

execução das aulas, em conformidade com o nº 

2, artigo 15ª do Regulamento, sendo a primeira 

prestação paga após a homologação da lista 

definitiva dos candidatos aprovados e a última 

com o final do ano letivo; 

Designar os elementos do Júri de seleção, 

composto por: 

Dra. Ana Rosa Gonçalves Carita, Chefe de 

Divisão de Desenvolvimento Social da 

Câmara Municipal; 

Dra. Lúcia Maria Lopes Gonçalves, Diretora 

do Agrupamento de Escolas do Crato; 

Dra. Joana de Bastos Leitão Marques 

Curinha, Técnica Superior de 

Desenvolvimento Social da Câmara 

Municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 271 

Escola Profissional Agostinho Roseta- 

Fornecimento de Refeições e Transporte Para 

o Ano Letivo 2021/2022   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Escola Profissional Agostinho Roseta, traduzido 

no o fornecimento de Refeições para os alunos 

que a solicitem ao preço de 1,46 euros e respetivo 

transporte para as instalações da escola, com 

isenção de custos de transporte, no valor de 

1.349,43 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 272 

35ª Baja de Portalegre- Parceria com Automóvel 

Clube de Portugal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A parceria entre o Automóvel Clube de Portugal e a 

Câmara Municipal do Crato, no âmbito da realização da 
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35.ª Baja de Portalegre 500, consubstanciada no 

seguinte apoio: 

1.1. Apoio Logístico, para a área da partida dos 

setores seletivos da Baja Portalegre; 

1.2. Colaboração municipal em pequenas obras e 

alguns melhoramentos, montagem das 

infraestruturas para as partidas; 

1.3. Apoio na cedência de alojamento em unidades 

hoteleiras do Crato (4 quartos duplos, para a 

organização). 

 

Deliberação n.º 273 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 22/2021 de 22 de outubro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 22 de outubro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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