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EDITAL 

 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 17 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 289 

Aprovação da Ata n.º 23/2021, de 03 de novembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

23/2021, de 036 de novembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 290 

Apoio à Freguesia de Monte da Pedra - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do nº 3, artigo 35º, da lei 75/2013, 12 

setembro, o apoio à Junta de Freguesia de Monte 

da Pedra na cedência de máquinas e operador 

para regularização de terreno envolvente à Zona 

Espetáculo de Monte da Pedra, -Baja 500, 35º 

Edição, bem como a cedência de sinais de 

ordenamento de trânsito, com isenção de custos 

no valor de 103,66. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 291 

Regimento da Câmara Municipal do Crato para o 

Mandato 2021/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a retirada 

do ponto da ordem de trabalhos e que o mesmo 

baixasse para estudo, para que o Regimento seja 

votado, posteriormente, pelos cinco elementos 

que compõem o Executivo Municipal. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Marco Mendonça e 

uma abstenção da senhora Vereadora Florinda 

Raposo. 

 

Deliberação n.º 292 

Nomeação de Representante do Município do Crato 

na Assembleia Geral das Águas do Alto Alentejo, EIM, 

S.A. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

nomeação do senhor Presidente da Câmara 
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Joaquim Bernardo dos Santos Diogo, como 

representante do Município do Crato na 

Assembleia Geral da Empresa de Águas do Alto 

Alentejo, EIM, S.A., que poderá ser substituído nas 

suas faltas e impedimentos pelo senhor Vereador 

em Regime de Permanência Pedro Miguel Belo 

Coelho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 293 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Portalegre – Pedido de Apoio Para Colheita de 

Sangue 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir um 

subsídio no valor de 400 Euros (Quatrocentos 

euros) à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Portalegre, para fazer face às despesas 

inerentes à realização de colheita de sangue a 

realizar no dia 20 novembro de 2021, no Crato, ao 

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

setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 294 

Abastecimento de Água, Águas Residuais e 

Resíduos Sólidos – Tarifário para 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da al. e), do n.º 1 do art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, a manutenção do tarifário de águas 

de abastecimento, água residual e resíduos 

sólidos do Município do Crato, para o ano de 2022, 

que terá de ser comunicada à ERSAR, de acordo 

com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 194, de 20 de 

agosto. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 295 

Escala de Turnos de Serviço das Farmácias do 

Município do Crato – Emissão de Parecer para o 

ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

de parecer favorável nos termos da lei referente à 

proposta da Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, referente à escala de turnos das 

Farmácias do Município do Crato para o ano de 

2022, depois de ouvidas as respetivas farmácias. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 296 

Hasta Publica para Venda de Azeitona 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Através de Hasta Pública a venda da azeitona nas 

árvores existentes nos prédios rústicos 

identificados na informação dos serviços florestais, 

com o valor base de 100,00 euros, não podendo 

haver lances inferiores a 5,00 euros, acresce IVA à 

taxa legal em vigor; 

Nomear como júri os seguintes técnicos: 

Presidente - Maria José Gomes da Costa – Chefe 

de Divisão Administrativa e Financeira 

Vogal - David Manuel Claro da Luz - Técnico 

Superior 

Vogal - Mário António Jesus Matos - 

Coordenador Técnico  

Delegar no senhor Presidente a competência para 

adjudicação do procedimento. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 297 

Hasta Publica para Venda de Pinhas   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Através de Hasta Publica a venda das pinhas nas 

árvores existentes nos prédios rústicos 

identificados na informação dos serviços, com o 

valor base de 120,00 euros e lances não inferiores 

a 5,00 euros; 

Nomear como júri os seguintes técnicos: 

Presidente - Maria José Gomes da Costa – Chefe 

de Divisão Administrativa e Financeira 

Vogal - David Manuel Claro da Luz - Técnico 

Superior 

Vogal - Mário António Jesus Matos - 

Coordenador Técnico  

Delegar no presidente a competência para 

adjudicação do procedimento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 298 

Centro Dia Para a Terceira Idade e Infância Nossa 

Senhora da Luz – Pedido de Apoio Para Abertura 

de Caminho de Acesso ao Parque de Merendas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio ao Centro de Dia para a Terceira 

Idade e Infância Nossa Senhora da Luz, 

consubstanciado na disponibilidade municipal 

com meios próprios e recurso a equipamentos 

disponíveis na autarquia para abertura de 

caminho de acesso ao parque de merendas anexo 

à Instituição com isenção de custos, no valor de 

1 300 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 299 

Grupo de Humanização do Hospital José Maria 

Grande Portalegre –Atribuição de Subsídio para 

Festa de Natal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir 

um subsídio no valor de 150,00 Euros (cento e 

cinquenta euros) ao Grupo de Humanização do 

Hospital Doutor José Maria Grande – Portalegre, 

nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 300 

Cartão Municipal Jovem - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos Cartões Municipais do Jovem nºs 600 e 601. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 301 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca ao CMI 1644 e 

vinheta azul aos CMI 1645, 1646 e 1647. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 302 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos Cartões Municipais “Eu Sou Crato”, nºs 27 a 45. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 303 

Protocolo de Utilização da Piscina Coberta do 

Crato com a Associação Desportiva de Flor da 

Rosa 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 

de Protocolo para a utilização regular das 

instalações da piscina municipal coberta, pela   

ADFR-Associação Desportiva de Flor da Rosa, nos 

termos do regulamento de utilização em vigor e 

com isenção de custos no valor de 720 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 304 

Protocolo de Utilização da Piscina Coberta do 

Crato com a APPACDM-Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, de 

Portalegre 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 

de Protocolo para a utilização das instalações da 

piscina municipal coberta, pela APPACDM-

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental, de Portalegre, nos 

termos do regulamento de utilização em vigor e 

com isenção de custos no valor de 735 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 305 

Hidroginástica Sénior” e “Hidroginástica para 

Todos” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar as 

atividades municipais denominadas 

“Hidroginástica Sénior” e “Hidroginástica para 

Todos”. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 306 

Cedência de Estádios Municipais para Jogos da 

Taça das Regiões da UEFA à Associação Futebol 

Portalegre 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea u), do artº33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, da cedência gratuita dos estádios 

municipais do Crato e Gáfete, para realização de 

jogos e treinos, nos termos solicitados pela 

Associação de Futebol de Portalegre. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 307 

Apoio à Natalidade - Filipe Ricardo Bastos Abreu 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Filipe Ricardo de Bastos Abreu, 

residente em Gáfete, de   um cheque farmácia, no 

valor de 250,00€ e o pagamento de 600,00€ em 12 

prestações mensais, de conformidade com a 

alínea a), do nº 1, do artigo 4.º, do Regulamento 

Municipal de Apoio à Natalidade, por incentivo ao 

nascimento do 1.º filho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 308 

Academia de Ténis de Portalegre - Realização de   

Torneio ATP Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u), nº 1, art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, o apoio à Academia de Ténis de 

Portalegre, traduzido no pagamento de 250€, 

aquisição de 2 troféus, fornecimento de águas aos 

participantes e disponibilização dos campos de 

ténis e casas de banho. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 309 

Licenciamento de Obras- José Manuel Sofia 

Calado - Comunicação Prévia a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por José 

Manuel Sofia Calado, com residência em Gáfete, 

para aprovação da comunicação previa referente à 

construção de uma piscina, sito na rua de 

Portalegre, Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 310 

Licenciamento de Obras- Hyperion Renewables 

Sousel Unipessoal, Lda.-Emissão de Parecer de 

Localização de Infraestrutura Elétrica de 

Interligação à Rede Elétrica de Serviço Público 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

de parecer de localização favorável para a 

infraestrutura publica de ligação e integração à 

rede elétrica de serviço publico, sito Crato/Monte 

da Pedra, solicitado por Hyperion Renewables 

Sousel Unipessoal, Lda., com sede em Lisboa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 311 

Licenciamento de Obras- Capitolina Paulo Durão. 

- Projeto de Arquitetura a Deferir Com 

Condicionantes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento com condicionantes do pedido 

apresentado por Capitolina Paulo Durão, com 

residência no Crato, para aprovação do projeto de 

arquitetura, referente à construção de uma 

moradia unifamiliar, sito na rua 1º dezembro, 7, 

Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 312 

Licenciamento de Obras- Pedro Capão Cardoso - 

Projeto de Arquitetura 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Pedro 

Capão Cardoso., com residência em Vale do Peso, 

para aprovação do projeto de arquitetura 

referente à demolição de edifício de garagem e 

construção de habitação com garagem e tanque, 

sito na Tapada Pequena de Nossa Senhora, Flor da 

Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 313 

Licenciamento de Obras- Maria da Conceição 

Hortas Barrento- Projetos de Especialidades a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Maria da 

Conceição Hortas Barrento, com residência em 

Sintra, para aprovação dos projetos de 

especialidades referente à alteração de um prédio 

de habitação, sito na rua do apeadeiro, 55-G, Vale 

do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 314 

Comissão de Vistoria no Âmbito do   Artigo 65º   do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do n. º2, do artigo 65º, do RJUE,  que a Câmara 

Municipal, designe os Técnicos Municipais, Vasco 

Filipe Ferreira Antunes na qualidade de 
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Arquiteto, Joana Inês Jacinto Morais Parelho na 

qualidade de Engenheira Civil, Pedro Guilherme 

Barrento Vieira Charneco, na qualidade de 

Engenheiro Civil, como técnicos da Comissão de 

Vistoria da Câmara Municipal do Crato e como 

suplentes da comissão na ausência  dos técnicos 

mencionados anteriormente , José Manuel Pernão 

Nunes na qualidade de Arquiteto, e Sónia Isabel 

Mourato Heitor Mirrado como Técnica Superior. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 315 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 24/2021 de 17 de novembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 18 de novembro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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