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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 02 de dezembro 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 316 

Aprovação da Ata n.º 24/2021, de 17 de novembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

24/2021, de 17 de novembro. 

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, por não ter estado 

presente na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 317 

Regimento da Câmara Municipal do Crato para o 

Mandato 2021/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea a), do artigo 39.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro o Regimento da 

Câmara Municipal do Crato, para o Mandato 

2021/2025. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e um voto contra do senhor 

Vereador José Correia da Luz, que apresentou 

declaração de voto oral. 

 

Deliberação n.º 318 

Fixação do Número de Vereadores em Regime de 

Permanência 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a fixação 

de um vereador em regime de tempo inteiro, nos 

termos do n.º 2, do artigo 58º, da Lei 169/99, de 18 

de setembro, com efeitos a partir da presente 

deliberação. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente e dos senhores Vereadores Pedro 

Coelho e Florinda Raposo e dois votos contra dos 

senhores Vereadores José Correia da Luz que 

apresentou declaração de voto oral e Marco 

Mendonça que disse que apresentará declaração 

de voto. 
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Deliberação n.º 319 

Substituição do Coordenador Técnico do Projeto CLDS 

4G 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o nome do 

coordenador técnico do CLDS-4G, a senhora 

Andreia Sofia Carrilho Maurício com base nos 

requisitos do art.º 12.º do regulamento especifico, 

publicado pelo Despacho N.º 176-C/2019, de 4 de 

janeiro de 2019, do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, que “Deve ter 

formação superior ou experiência profissional 

relevante para o exercício destas funções, um perfil 

que alie competências de gestão e de trabalho em 

equipa, bem como experiência na coordenação e 

na dinamização de parcerias, reconhecida por 

parte dos atores locais.”. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 320 

Cedência de Transporte à Santa Casa Misericórdia 

do Crato - Centro Infantil “A Eira” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, da disponibilização de transportes à 

Santa Casa Misericórdia do Crato para levar as 

suas crianças de pré-escolar a assistir a um musical 

denominado “pequena sereia” em Portalegre, no 

dia 13 dezembro de 2021, pelas 10h, com isenção de 

custos no valor de 148,09 euros. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 321 

Normativo-Campanha de Apoio ao Comercio 

Local-Por Tudo e Por Todos, Compre no Comercio 

Tradicional 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea m) do nº2 do artigo 23, conjugado com a 

alínea ff), nº 1 do artigo 33 ambos da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, para promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica 

de interesse municipal, o Normativo da Campanha 

de Apoio ao Comércio Local – Por Tudo e Por Todos, 

Compre no Comércio Tradicional. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 322 

Atribuição de Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade - Artigo 24º da Lei do Orçamento de 

Estado 2021 - Retroatividade a 1 de janeiro de 

2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do suplemento de penosidade e 

insalubridade com produção de efeitos à data de 1 

de janeiro de 2021, a todos os trabalhadores que 

reúnam as condições contidas na deliberação 

nº141, ata 9/2021, 21 abril. 

Por unanimidade. A senhora Vereadora Florinda 

Raposo apresentou declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 323 

9ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 9.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2021. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 
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Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo e 

duas abstenções dos senhores Vereadores José 

Correia da Luz que apresentou declaração de voto 

oral e Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 324 

9ª Modificação às Grandes Opções do Plano 2021   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 9.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano para 2021. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo e 

duas abstenções dos senhores Vereadores José 

Correia da Luz que apresentou declaração de voto 

oral e Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 325 

Autorização Prévia Genérica Relativa aos Apoios a 

Conceder às Freguesias do Concelho do Crato para o 

ano 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar remeter à 

Assembleia Municipal ao abrigo do disposto na 

alínea ccc), n.º 1, artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, com o objetivo de serem tomadas 

decisões em tempo útil, no apoio às Freguesias do 

Concelho do Crato para o ano 2022, para a defesa 

dos interesses próprios das suas populações, a 

emissão nos termos da alínea j), do nº 1, artigo 25º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da 

autorização prévia genérica favorável, aos apoios 

quer logísticos, quer financeiros, a conceder às 

freguesias, pela Câmara Municipal para o ano 

2022, atendendo a motivos de economia, 

simplificação e celeridade processuais . 

Por unanimidade. O senhor Vereador José Correia 

da Luz apresentou declaração de voto oral. 

 

Deliberação n.º 326 

Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais no âmbito da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar 

submeter à Assembleia Municipal 

proposta para que este órgão emita 

autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais 

pela Câmara Municipal, durante o ano de 

2022, que resultem de planos ou 

programas plurianuais legalmente 

aprovados; 

2. Que a Câmara Municipal delibere solicitar 

à Assembleia Municipal que este órgão, 

para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e, do artigo 12.º, Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, na autorização 

prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara 

Municipal abranja ainda os encargos não 

previstos no Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), que não excedam o 

limite de 99.759,58 € em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua 

contratação e o prazo de execução de três 

anos; 

3. Que a Câmara Municipal delibere que a 

assunção de compromissos plurianuais a 
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coberto da autorização prévia que ora se 

propõe, só poderá fazer-se quando, para 

além das condições previstas 

anteriormente, sejam respeitadas as regras 

e procedimentos previstos na Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro e, uma vez 

cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas; 

4. Que a Câmara Municipal delibere que na 

sequência do pedido de autorização prévia 

formulado, seja igualmente autorizado 

delegar no Presidente da Câmara 

Municipal a assunção de compromissos 

plurianuais ou a sua reprogramação, 

relativa a despesas de caráter continuado e 

repetitivo desde que previamente dotada a 

rubrica da despesa prevista no Orçamento, 

nos termos do n.º 1 e 2, até ao montante 

permitido por lei, no âmbito do regime da 

contratação pública; 

5. Que a Câmara Municipal delibere que com 

a emissão da autorização genérica 

favorável à assunção de compromissos pela 

Assembleia Municipal, prestará 

informação trimestral da qual constem os 

compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia genérica 

objeto da presente proposta e subsequente 

deliberação. 

Por unanimidade. O senhor Vereador José Correia 

da Luz apresentou declaração de voto oral. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 327 

Município do Crato – Participação Variável no IRS 

2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Nos termos da alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33.º, conjugado com o disposto na 

alínea e), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

a taxa de 5,0% a que o Município do Crato 

tem direito nos termos da Lei, referente à 

participação no IRS, dos sujeitos passivos 

com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Município do Crato, referente 

aos rendimentos auferidos no ano de 2022 

e, remeter à aprovação da Assembleia 

Municipal; 

2. Posteriormente, logo após a deliberação 

da Assembleia Municipal, deverá tal 

decisão ser comunicada, via eletrónica, à 

Autoridade Tributária, até ao próximo dia 

31 de dezembro do corrente ano; 

3. Alocar a referida verba, à Área Social. 

Foi apresentada uma proposta verbal alternativa, 

pelo senhor Vereador eleito pelo PSD Marco 

Mendonça e subscrita pelo senhor Vereador José 

Correia da Luz, em alternativa à proposta do 

senhor Presidente, intitulada por Proposta B que 

sugere que a taxa referente à participação no IRS 

seja 0 %.  

Colocada à votação em alternativa a Câmara 

deliberou aprovar a Proposta A apresentada pelo 

senhor Presidente que mereceu três votos 

favoráveis do senhor Presidente e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo, que 

apresentou declaração de voto, em detrimento da 
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Proposta B, com dois votos favoráveis dos 

senhores Vereadores Marco Mendonça e José 

Correia da Luz. 

 

Deliberação n.º 328 

Imposto Municipal Sobre Imóveis - Fixação da 

Taxa Para o Ano de 2022 e Redução da Taxa de IMI 

em Função do Nº de Dependentes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1.Fixar a taxa do imposto municipal sobre imóveis 

prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do 

Decreto-lei 287/2003, de 12 de novembro, com a 

nova redação dada pela lei nº 7-A/2016, de 30 de 

março, em 0,3%, que corresponde à taxa mínima 

fixada na Lei, para o ano de 2022; 

2. A redução da taxa do imposto municipal sobre 

imóveis em 20€, 40€ e 70€, o valor da redução dos 

prédios de sujeitos passivos com dependentes a 

cargo, 1,2,3 ou mais, respetivamente; 

3. Remeter a proposta para aprovação à 

Assembleia Municipal de Crato, de acordo com o 

n.º 1, alínea ccc), artigo 33.º conjugado com a alínea 

d) do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 329 

Derrama para o Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A não aplicação de Derrama, prevista no 

n.º 1, do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro; 

2. Submeter esta deliberação à Assembleia 

Municipal para efeitos de apreciação e 

decisão. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 330 

Consolidação Definitiva da Mobilidade 

Intercarreiras, na Carreira/Categoria de Técnico 

Superior, da Trabalhadora Paula Cristina 

Marques dos Santos Pedro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras da trabalhadora Paula Cristina 

Marques dos Santos Pedro ao abrigo do disposto 

no n.º 5, artigo 99-A da LTFP. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 331 

Consolidação Definitiva da Mobilidade 

Intercarreiras, na Carreira/Categoria de Técnico 

Superior, da Trabalhadora Patrícia João Marques 

Borrego Barroso Romão 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras da trabalhadora Patrícia João 

marques Borrego Barroso Romão, ao abrigo do 

disposto no n.º 5, artigo 99-A da LTFP. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 332 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta azul aos CMI 1648, 1649 e 

1650. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 333 

Ação Social Escolar 2021/2022 - Atualização de 

Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição de Escalão A, a 1 novo aluno. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 334 

Projeto de Regulamento dos Campos Municipais 

de Ténis e Padel do Concelho do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O projeto de regulamento dos campos 

municipais de ténis e padel do concelho do 

crato, nos termos da alínea k), nº 1, artigo 

33º, do anexo à lei 75/2013,12 setembro; 

2. Remeter o projeto de regulamento dos 

campos municipais de ténis e padel do 

concelho do crato a consulta publica nos 

termos do código do procedimento 

administrativo; 

3. Remeter a assembleia municipal para 

aprovação, nos termos da alínea g), nº 1, 

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

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 335 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento de 

Escolas do Crato-2021/2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Ao abrigo da alínea u), do nº 1, do art.º 33º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

reconhecendo o interesse municipal da 

atividade, ceder os transportes solicitados, 

previstos no PAA do Agrupamento de Escolas 

2021/2022, no valor estimado de 2.285,65€; 

2. No âmbito das competências delegadas, em 

matéria de educação, emitir parecer sobre o 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

de Escolas do Crato, para o ano letivo 

2021/2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 336 

Aditamento ao Plano de Transportes Escolares 

2021/2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

Aditamento ao Plano de Transportes Escolares 

para o Ano Letivo 2021/222, em anexo, ao abrigo 

da alínea gg), nº1, art.º 33º, do Anexo I à Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 337 

Apoio Social – Oferta de Cabazes de Natal a 

Famílias Desfavorecidas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Atribuir, no âmbito das políticas sociais 

ativas do Município, cabazes com produtos 

alimentares a famílias carenciadas do 

Município do Crato; 

2. Fixar o número de 40 cabazes em função do 

levantamento dos técnicos do Município; 

3.  A atribuição deve ser feita em razão de: 

3.1. Condição financeira da família; 

3.2. Famílias monoparentais, com menores a 

cargo; 

3.3. Idosos em situação de isolamento; 

3.4 Pessoas singulares beneficiárias de RSI. 

3.5 Vítimas de violência doméstica. 
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4. Excluir as famílias que, ainda que em 

situação de carência económica, são 

contempladas com oferta do mesmo âmbito. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 338 

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

para Bootcamps 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

12 de setembro o apoio solicitado pelo Projeto Crato 

por Tudo 4G – CLDS, Transporte dos participantes 

do Crato para o Monte da Pedra e vice-versa, nos 

dias 20 e 21 de dezembro, Transporte Extra dos 

participantes de Monte da Pedra para Aldeia 

Medieval do Chamiço, Cedência, transporte de 

rodas de oleiro, de Flor da Rosa para Monte da 

Pedra e Fornecimento de 3 barras de argila, num 

valor estimado de 334,39€, com a ressalva de que o 

transporte Extra solicitado pode não ser viável 

devido a condições climatéricas e 

consequentemente condições dos caminhos a 

percorrer. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 339 

Licenciamento de Obras- Carlos Manuel de 

Oliveira Inácio. - Projetos de Arquitetura e 

Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Carlos 

Manuel de Oliveira Inácio, com residência em 

Peniche, para aprovação dos projetos de 

arquitetura e especialidades referente à 

ampliação e alteração de um imóvel de habitação, 

sito na rua do penedo gordo, Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 340 

Licenciamento de Obras - João Tiago Inácio 

Amaral e Ana Isabel Neves de Matos - Projetos de 

Especialidades a deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por João 

Tiago Inácio Amaral e Ana Isabel Neves de Matos, 

com residência no Crato para aprovação dos 

projetos de especialidades referente à 

recuperação e ampliação de prédio de habitação, 

sito na avenida do condestável,2,4 Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 341 

Licenciamento de Obras- Marco António Resende 

Gomes. - Projetos de Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Marco 

António Resende Gomes, com residência no Crato 

para aprovação dos projetos de especialidades, 

referente à ampliação de prédio de habitação, sito 

na Rua da Sobreira,28, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 342 

Licenciamento de Obras- Ivo de Araújo Bonito. - 

Projetos de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Ivo de 

Araújo Bonito, com residência em Vale do Peso, 

para aprovação dos projetos de arquitetura, 
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referente à demolição e reconstrução de 

arrecadação, sito na rua 1º maio,13, Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 343 

Licenciamento de Obras- Ivo de Araújo Bonito. - 

Projetos de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Ivo de 

Araújo Bonito, com residência em Vale do Peso, 

para aprovação dos projetos de arquitetura, 

referente à alteração de fachada de um prédio, sito 

na rua 1º maio,9, Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 344 

Prorrogação da Revisão do Plano Diretor 

Municipal do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1.Prorrogar o prazo de revisão do Plano Diretor 

Municipal do Crato, por um período máximo 

igual ao previamente estabelecido (15 meses), 

nos termos previstos no nº 6 do artigo 76º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT); 

2. Comunicar à CCDRA o teor da deliberação; 

3. Proceder à publicação e publicitação da 

presente deliberação, nos termos do RJIGT. 

Por maioria com quatros 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 apresentou 

declaração de voto oral. 

 

Deliberação n.º 345 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 25/2021 de 02 de dezembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 03 de dezembro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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