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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 09 de fevereiro de 2022 

 

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 18 

Ata nº 26/2021, 15 dezembro    

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

26/2021, de 15 de dezembro de 2021. 

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 apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 19 

Ata nº 27/2021, 22 dezembro   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

27/2021, de 22 de dezembro de 2021. 

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 apresentou 

declaração de voto verbal. 

Deliberação n.º 20 

Ata nº 28/2021, 29 dezembro   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

27/2021, de 22 de dezembro de 2021. 

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 apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 21 

Estatuto do Direito de Oposição –Relatório de 

Avaliação do ano de 2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O Relatório de Avaliação, referente a 2021, do 

grau de observância do respeito pelos direitos e 

garantias constantes na Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio; 
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Remeter o Relatório de Avaliação, referente a 

2021, aos Partidos da Oposição e à Assembleia 

Municipal. 

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 apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 22 

Santa Casa Misericórdia do Crato - Casa Museu 

Padre Belo –Protocolo para o ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O protocolo entre Município do Crato e a Santa 

Casa Misericórdia do Crato, estabelecendo a 

forma de colaboração entre as duas entidades, 

para fazer face ao funcionamento da Casa 

Museu Padre Belo, para o ano de 2022; 

Atribuir à Santa Casa da Misericórdia do Crato 

um subsídio anual global, para o ano de 2022, 

no valor de 19.740 euros, sendo a primeira 

prestação no valor de 3.290,00 euros, paga 

durante o mês de fevereiro 2022, as restantes 10 

prestações de março a dezembro de 2022, no 

valor de 1645,00 euros mensais cada, pagáveis 

até ao dia 25, de cada mês, para fazer face ao 

funcionamento da Casa Museu Padre Belo, no 

âmbito de protocolo para o ano de 2022; 

Apoio logístico para as atividades a desenvolver 

no âmbito do seu Plano Anual de Atividades, 

dentro das possibilidades municipais, bem 

como isenção de taxas municipais devidas para 

o efeito. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 23 

Associação Crato + - Cedência do Auditório 

Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação Crato +, traduzido na cedência do 

Auditório Municipal do Crato, para a realização da 

Assembleia Geral Extraordinária, para a tomada de 

posse dos novos Órgãos Sociais, no dia 12 de 

Fevereiro de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 24 

Regulamento Municipal dos Campos Municipais 

de Ténis e Padel do Concelho do Crato-Aprovação 

de Relatório de Consulta Publica 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o relatório 

da consulta publica referente ao Projeto de 

Regulamento dos Campos Municipais de Ténis e 

Padel do Concelho do Crato, na sua versão final e 

envio para aprovação final em reunião da 

Assembleia Municipal. 

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. 

 

Deliberação n.º 25 

Designação dos Representantes do Município do 

Crato no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas do Crato   

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

do nº 4, do art.º 14º, do Decreto-Lei nº 75/2018, na 

sua redação atual e do Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas do Crato, designar como 
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representantes do município no Agrupamento de 

Escolas do Crato, para o novo mandato: 

1.A vereadora Florinda João Requeixa Ribeiro 

Fortunato Raposo, que será substituída nas suas 

faltas e impedimentos pelo senhor vice-

presidente Pedro Miguel Belo Coelho; 

2.A Dra. Ana Rosa Carita, Chefe de Divisão de 

Desenvolvimento Social, que será substituída 

nas faltas e impedimentos, pela Dr.ª Maria 

Conceição Relvas, Técnica Superior da área de 

Biblioteca. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo, uma 

abstenção do senhor Vereador José Correia da 

Luz, e um voto contra do senhor Vereador Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 26 

Ação Social Escolar 2021/2022 - Atualização de 

Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do Escalão A, de Acão Social a 4 novos 

alunos do Agrupamento de Escolas do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 27 

36ª Feira Artesanato e Gastronomia do Crato/ 

Festival do Crato-Aprovação do Normativo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O Normativo da 36ª Feira de Artesanato e 

Gastronomia/Festival do Crato, nos termos da 

alínea e) do n. º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; 

Publicitar nos termos do artigo 56.º, n.º 1, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, o “Normativo da 36ª 

Feira de Artesanato e Gastronomia/Festival do 

Crato”. 

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 Marco Mendonça e José Correia da 

Luz, que apresentou declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 28 

Licenciamento de Obras - Capwatt Services, S.A. – 

Construção de Central Fotovoltaica – Gáfete - 

Informação Previa a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Capwatt 

Services, S.A., com sede na Maia, para aprovação 

do pedido de informação previa, referente à 

Construção de Central Fotovoltaica, sito na 

“Tapada dos Pipelos” em Gáfete. 

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 apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 29 

Licenciamento de Obras – J. Duarte, Lda – 

Construção de Armazém para Apoio Agrícola – 

Couto do Carrilho - Projeto de Arquitetura a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido 

apresentado por J. Duarte, Lda, com sede em 



4 

 

Oeiras, para aprovação dos projetos de 

arquitetura e especialidades, referente à 

Construção de um armazém para apoio agrícola, 

sito no “Couto do Carrilho” na União de Freguesias 

de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 30 

Licenciamento de Obras - Filipe José Conceição 

Duarte – Projeto de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Filipe 

José Conceição Duarte, com residência em 

Coimbra, para aprovação do projeto de 

arquitetura referente à Legalização de obras de 

alteração de um prédio de habitação, sito no 

“Couto do Carrilho” na União de Freguesias de 

Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 31 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 3/2022 de 09 de fevereiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato,  10 de fevereiro  de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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