
1 

 

 

 

EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 03 de novembro 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 274 

Aprovação da Ata n.º 22/2021, de 22 de outubro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

22/2021, de 22 de outubro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 275 

João Maria Florindo Salgado Goes – Emissão 

de Parecer de Compropriedade de Prédios 

Rústicos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

de parecer favorável à pretensão do requerente 

João Maria Florindo Salgado de Goes, solicitando a 

emissão de certidão de compropriedade para 

efeitos de escritura publica de partilha hereditária 

referente aos prédios rústicos, inscritos 

respetivamente na conservatória do registo predial 

de Crato, sob o número 159 e inscrito na matriz 

predial sob o artigo rústico 207 da secção cadastral 

J, da Freguesia de Gáfete, denominada “Entre 

Vinhas”; do número 158 e inscrito na matriz predial 

sob o artigo rústico 119 da secção cadastral J, da 

Freguesia de Gáfete, denominada “À Figueirinha”; 

do número 1952 e inscrito na matriz predial sob o 

artigo rústico 106 da secção cadastral I, da 

Freguesia de Gáfete, denominada “Ao Caminho do 

Chamiço” e prédio número 1953 e inscrito na matriz 

predial sob o artigo rústico 94 da secção cadastral I, 

da Freguesia de Gáfete, denominada “Talefe”, ). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 276 

8ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 8.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2021. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e com uma abstenção do senhor 

Vereador José Correia da Luz, com a apresentação 

de declaração de voto oral, dizendo que se absteve 

por considerar que o senhor Presidente não 
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explicou o valor de 10 mil euros negativos no 

financiamento definido. 

 

Deliberação n.º 277 

8ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 8.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano para 

2021. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e com uma abstenção do senhor 

Vereador José Correia da Luz, com a apresentação 

de declaração de voto oral, dizendo que se absteve 

por considerar que o senhor Presidente não 

explicou o valor de 10 mil euros negativos no 

financiamento definido. 

 

Deliberação n.º 278 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Apoio Para Feira de São Martinho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio à Santa Casa Misericórdia do 

Crato, traduzido na autorização para utilização do 

Quiosque do Largo Belo Morais com ligação 

elétrica ou em alternativa o espaço do mercado 

municipal, bem assim como a cedência de 8 

estrados e cavaletes para fazer bancas, 10 mesas, 

30 cadeiras, para uma atividade no dia 10 de 

novembro 2021, denominado Feira de São 

martinho, com isenção de custos no valor de 72,62 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 279 

Ação Social Escolar 2021/22 – Atualização de 

Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A transição de 2 alunos do Escalão A para o       

Escalão B, em função de nova declaração 

apresentada pelo encarregado de educação; 

A transição de 2 alunos do Escalão B para o 

Escalão A em função de alteração de 

rendimento do agregado familiar; 

A atribuição de Escalão A  a  5 novos alunos; 

A atribuição de Escalão B a 1 novo aluno. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 280 

Protocolo de Utilização da Piscina Coberta do 

Crato Com o Agrupamento de Escolas do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 

de Protocolo para a utilização regular das 

instalações da piscina municipal coberta, pelo 

Agrupamento de Escolas do Crato, nos termos do 

regulamento de utilização em vigor, com isenção 

de custos no valor de 1440 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 281 

Protocolo de Utilização da Piscina Coberta do 

Crato e Cedência do Pavilhão Desportivo à Santa 

Casa Misericórdia do Crato, Para Atividades 

Educativas do Centro Infantil “A Eira” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Minuta de Protocolo para a utilização regular 

das instalações da piscina municipal coberta, 

pela Santa Casa Misericórdia do Crato, para 

atividades educativas do centro infantil “a 
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Eira”, nos termos do regulamento de utilização 

em vigor com isenção de custos no valor de 720 

euros; 

A cedência do Pavilhão Desportivo, sem 

custos, quinzenalmente às quartas feiras entre 

as 10h30 e as 12h00, por cerca de 30 crianças do 

Centro Infantil “A Eira”, acompanhadas pelo 

Técnico da Misericórdia, professor Nelson 

Carvalho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 282 

Escola Profissional Agostinho Roseta – Pedido de 

Apoio Para Magusto de São Martinho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

nos termos da alínea u), art.º 33º, da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, o apoio à Escola Profissional 

Agostinho Roseta traduzido na autorização para 

utilização do quiosque situado no Largo Belo 

Morais, bem como a cedência de baldes do lixo, 4 

mesas e 16 cadeiras, no próximo dia 11 de 

novembro de 2021, para atividade de São 

Martinho, com isenção de custos no valor de 72,62 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 283 

Lar E Centro de Dia Para a Terceira Idade e 

Infância Nossa Senhora da Luz – Pedido de 

Transportes   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

disponibilização de transportes para o Lar e Centro 

de Dia para a Terceira Idade e Infância Nossa 

Senhora da Luz- para o próximo dia 8 de 

novembro, a Marvão no âmbito de uma Acão com 

idosos, com isenção de custos no valor de 181,99 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 284 

Licenciamento de Obras – Hyperion Renewables 

Sousel Unipessoal, Lda. – Construção de Central 

Fotovoltaica – Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Hyperion 

Renewables Sousel Unipessoal, Lda., com sede em 

Lisboa, para aprovação dos projetos de 

especialidades referentes à Construção de Central 

Fotovoltaica, A, sito na Herdade da Sepelheira, 

Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

O senhor Vereador José Correia da Luz apresentou 

uma declaração de voto oral. 

 

Deliberação n.º 285 

Licenciamento de Obras- Alexandra Isabel 

Zacarias Vestea - Projetos de Especialidades a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por 

Alexandra Isabel Zacarias Vestea., com residência 

no Crato, para aprovação dos projetos de 

especialidades referente à alteração de um prédio 

de habitação, sito no Campo 1º de maio,19, Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 286 

Licenciamento de Obras- Jorge Félix dos Santos - 

Projetos de Especialidades a Deferir 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Jorge 

Félix dos santos., com residência no Crato, para 

aprovação dos projetos de especialidades 

referente à construção de um prédio de habitação, 

sito na avenida dos bombeiros voluntários, lote 32, 

Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 287 

Concurso Público - Empreitada “Requalificação 

Paisagística do Largo do Município” - Aprovação 

do Relatório Final e Minuta de Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

As propostas contidas no relatório final, 

remetido pelo júri do concurso para a 

Empreitada “Requalificação da Paisagística do 

Largo do Município”, nomeadamente para 

efeitos de adjudicação à empresa “Senpapor – 

Construções e Obras Publicas Lda”, cuja 

proposta ficou classificada em 1.º lugar, no 

valor de 366.434,36 euros, acrescido do Iva a 

taxa legal em vigor; 

A minuta do contrato referente à empreitada 

“Requalificação da Paisagística do Largo do 

Município”, a celebrar com a empresa 

Senpapor – Construções e Obras Publicas Lda”. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo que apresentará 

declaração de voto e dos senhores Vereadores 

Pedro Coelho e Florinda Raposo, com um voto 

contra do senhor Vereador José Correia da Luz, 

que apresentou declaração de voto oral, e uma 

abstenção do senhor Vereador Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 288 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 23/2021 de 03 de novembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 04 de novembro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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