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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 23 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 34 

Associação Desportiva de Flor da Rosa – Pedido de 

Apoio Logístico para Prova de BTT   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O apoio logístico solicitado pela Associação 

Desportiva de Flor da Rosa com a cedência dos 

Balneários do Pavilhão Municipal, Edifício da 

Antiga Escola Primaria de Flor da Rosa, 

instalação de Pórtico insuflável e cedência de 

duas viaturas de 9 lugares e respetivos 

motoristas para a realização da sua prova anual 

de BTT, a realizar no dia 27 de fevereiro de 2022, 

com isenção de custos no valor de 162,58 euros; 

Isenção de Taxas do evento desportivo no valor 

de 13 euros. 

Por unanimidade. 

 

 

 

Deliberação n.º 35 

Associação Desportiva Ciclomatense – Contrato 

Programa De Desenvolvimento Desportivo Para o 

Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e a Associação Desportiva 

Ciclomatense, para o ano de 2022, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pela 

Associação Desportiva Ciclomatense; 

Um apoio financeiro à Associação Desportiva 

Ciclomatense para o ano 2022, no valor de 

100,00 euros, por prova/atividade participada 

e comprovada; 

Apoio logístico e transportes para as 

provas/atividades desenvolvidas no âmbito do 

plano de atividades para 2022, dentro da 
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disponibilidade municipal e requerido com a 

antecedência de 30 dias; 

A Isenção de taxas municipais desde que 

solicitadas; 

Apoio para ofertas diversas no âmbito da 

Atividade desenvolvida; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 36 

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do 

Crato – Pedido de Apoio para 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro à 

Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos do Crato, um subsídio anual global, para 

o ano de 2022, no valor anual de 5 400 euros, 

pagável em 11 prestações mensais sucessivas, a 

primeira em fevereiro no valor de 900 euros, e 

as restantes 10 prestações de 450 euros, de 

março a dezembro de 2022, para fazer face às 

despesas inerentes ao cumprimento do seu 

Plano de Atividades, para o ano de 2022; 

O apoio logístico e transportes necessário no 

âmbito do seu Plano de Atividades e dentro das 

disponibilidades municipais, bem como isenção 

de taxas municipais devidas; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 37 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Crato – Atribuição de Subsídio 

Para o Ano de 2022 - Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de protocolo entre o Município do 

Crato e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Crato;  

Atribuir nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Crato um subsídio anual global, para o ano de 

2022, no valor de 72.000 euros, sendo a 

primeira no valor de 12 000 euros, durante o 

mês de fevereiro 2022, e as restantes dez, no 

valor de 6 000 euros, cada, pagável até ao dia 

25, de cada mês a partir do mês de março a 

dezembro de 2022; 

O Apoio logístico desde que solicitado com 

antecedência devida, para as atividades a 

desenvolver no âmbito do seu Plano Anual de 

Atividades e dentro das possibilidades 

municipais, bem como isenção de taxas 

municipais devidas para o efeito.  

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 38 

Associação Cidade Extrovertida – Pedido de Apoio 

para 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro à 

Associação Cidade Extrovertida, para o ano de 

2022, no valor de €100,00 (Cem Euros), por 

cada atividade devidamente comprovada e 
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realizada, nos termos do seu Plano de 

Atividades para o ano de 2022; 

A cedência de transportes, ofertas e apoio 

logístico necessário à Associação Cidade 

Extrovertida, no âmbito do seu Plano de 

Atividades e dentro das disponibilidades 

municipais, bem como a isenção de taxas 

municipais devidas quando solicitadas em 

tempo útil; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 39 

Grupo Coral Gáfete a Cantar – Pedido de Apoio 

para 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro ao Grupo 

Coral “Gáfete a Cantar”, para o ano de 2022, no 

valor de 3000 euros, em 11 prestações mensais, 

sendo a primeira prestação de 500 euros a pagar 

em fevereiro e as restantes 10 prestações de 

març0 e até dezembro 2022, para fazer face ao 

Plano de Atividades para 2022; 

A cedência de transportes e apoio logístico 

necessário ao Grupo Coral “Gáfete a Cantar” no 

âmbito do seu Plano de Atividades e dentro das 

disponibilidades municipais; 

Isenção de taxas no âmbito das atividades a 

desenvolver; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 40 

Universidade Sénior do Crato – Manobra Principal 

- Atribuição de Subsídio Mensal para 2022 e Apoio 

Logístico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir à Universidade Sénior do Crato - 

Manobra Principal um subsídio anual global, 

para o ano de 2022, no valor de 15.000 euros, 

pagável em 10 prestações mensais sucessivas, 

no valor de 1 500 euros, cada, pagável até ao dia 

25, de cada mês, pagáveis de março a dezembro 

de 2022; 

Apoio logístico para as atividades a desenvolver 

no âmbito do seu Plano Anual de Atividades, 

incluindo os transportes para as freguesias 

dentro das possibilidades municipais e isenção 

de taxas municipais devidas; 

Dois transportes para visitas de estudo a 

determinar pela Universidade Sénior do Crato – 

Manobra Principal em consonância com a 

disponibilidade municipal; 

Cedência de Instalações municipais para o 

desenvolvimento da atividade regular; 

Os apoios poderão ser suspensos em virtude da 

evolução da Pandemia ou inexistência de 

atividade. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 41 

Núcleo Progresso de Vale do Peso –Pedido de 

Apoio Para o Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir ao Núcleo Progresso Vale do Peso um 

subsídio anual global, para o ano de 2022, no 

valor anual de 1800 euros, pagável em 11 
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prestações mensais sucessivas, a primeira no 

valor de 300 euros a pagar em fevereiro e as 

restantes 11 no valor de 150 euros, de março a 

dezembro de 2022; para fazer face às despesas 

com a sua sede social; 

Um subsídio no valor de 100 euros por 

atividade realizada e devidamente 

comprovada no âmbito do seu plano atividades 

para 2022, bem como o apoio logístico 

necessário, dentro das disponibilidades 

municipais, e isenção de taxas municipais 

devidas; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 42 

Associação Ucrate - Unidos Pelo Crato –Pedido de 

Apoio Para o Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro à 

Associação Ucrate - Unidos pelo Crato, para o 

ano de 2022, no valor de €100,00 (Cem Euros), 

por cada atividade devidamente comprovada e 

realizada, nos termos do seu Plano de 

Atividades para o ano de 2022; 

A cedência de transportes, ofertas e apoio 

logístico necessário à Ucrate, no âmbito do seu 

Plano de Atividades e dentro das 

disponibilidades municipais, bem como a 

isenção de taxas municipais devidas quando 

solicitadas em tempo útil; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 43 

Associação Linhas e Tesouras de Monte da Pedra – 

Pedido de Apoio para o Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro à 

Associação Linhas e Tesouras, para o ano de 

2022, no valor de €100,00 (cem euros), por cada 

atividade devidamente comprovada e 

realizada, nos termos do seu Plano de 

Atividades para o ano de 2022; 

A cedência de transportes, ofertas e apoio 

logístico necessário à Associação Cidade 

Extrovertida, no âmbito do seu Plano de 

Atividades e dentro das disponibilidades 

municipais, bem como a isenção de taxas 

municipais devidas quando solicitadas em 

tempo útil; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 44 

Clube Amadores de Caça e Pesca Desportiva do 

Crato – Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo Para o Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Clube de Amadores de 

Caça e Pesca Desportiva do Crato, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo 

Clube Amadores de Caça e Pesca Desportiva do 

Crato, sendo suspensos todos os apoios pelos 
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motivos decorrentes da evolução da Pandemia 

Covid 19; 

Um apoio financeiro ao Clube Amadores de 

Caça e Pesca Desportiva do Crato para a Época 

Desportiva 2022, no valor de 100,00 euros, por 

cada atividade desenvolvida no âmbito do 

plano de atividades devidamente comprovada 

num total de 1o mediante a apresentação de 

documentação comprovativa das mesmas e 

devidamente validadas; 

Apoio logístico traduzido na cedência de uma 

palete de pratos para o campo de tiro, 3 prémios 

por cada uma das provas a realizar, cartazes de 

divulgação, 100 t-shirts com publicidade 

municipal alusivas ao XII 24 horas de Pesca e 25 

chapéus para o campeonato de pesca 2022, com 

publicidade municipal, outros apoios logísticos 

não especificados bem como a isenção de taxas 

devidas desde que solicitadas. 

A senhora Vereadora Florinda Raposo pediu 

escusa de voto, tendo em conta a relação 

familiar com um membro da direção. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 45 

Clube de Caça e Pesca Matense – Contrato 

Programa de Desenvolvimento Desportivo Para o 

Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Clube de Caça e 

Matense, tendo como objeto a execução de um 

Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado pelo Clube de Caça e Pesca 

Matense, sendo suspensos todos os apoios 

pelos motivos decorrentes da evolução da 

Pandemia Covid 19; 

A comparticipação financeira anual no valor de 

1800 euros para fazer face as despesas com a 

sua sede social em 11 prestações mensais, sendo 

a primeira no valor de 300 euros a pagar em 

fevereiro e as restantes 10, de março a 

dezembro de 2022; 

Um apoio financeiro ao Clube de Caça e Pesca 

Matense para   2022, no valor de 100,00 euros, 

por cada atividade desenvolvida no âmbito do 

seu plano de atividades devidamente 

comprovada e aberta a população mediante a 

apresentação de documentação comprovativa 

das mesmas e devidamente validadas, e apoio 

logístico no âmbito da sua atividade, bem como 

a isenção de taxas devidas desde que 

solicitadas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 46 

Clube de Tiro Desportivo do Crato – Contrato 

Programa de Desenvolvimento Desportivo Para o 

Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Clube de Tiro 

Desportivo do Crato, tendo como objeto a 

execução de um Programa de Desenvolvimento 

Desportivo apresentado pelo Clube de Tiro 

Desportivo do Crato, sendo suspensos todos os 

apoios pelos motivos decorrentes da evolução 

da Pandemia Covid 19; 
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Comparticipação financeira no valor de 250 

euros por prova, para fazer face à participação 

nos diversos campeonatos nacionais e regionais 

de Tiro, envolvidos num total de 30 provas, 

devidamente comprovadas; 

Comparticipação financeira no valor de 1ooo 

euros para apoio de alojamentos e refeições nos 

diversos campeonatos nacionais e regionais de 

Tiro, que obriguem a deslocações no dia 

anterior; 

Cedência de transportes para as provas 

envolvidas; 

Oferta de equipamento desportivo para 15 

atletas com publicidade municipal; 

Outros apoios logísticos não especificados, bem 

como a isenção de taxas devidas desde que 

solicitadas. 

A senhora Vereadora Florinda Raposo pediu 

escusa de voto, tendo em conta a relação familiar 

com um membro da direção. 

O senhor Vereador Marco Mendonça pediu escusa 

de voto alegando que não conhece esta associação 

e por falta de alguns documentos que considera 

necessários, e disse que apresentará declaração 

de voto. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 47 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca ao CMI n.º 1651. 

Por unanimidade. 

 

 

 

Deliberação n.º 48 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos Cartões Municipais “Eu Sou Crato”, n.ºs 46 e 

47. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 49 

Podium Eventos, S.A – 39.ª Volta ao Alentejo em 

Bicicleta – Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Emitir parecer favorável à passagem da “39.ª 

Volta ao Alentejo”, no Município do Crato, a 

realizar entre os dias 16 e 20 de março de 2022, nos 

termos da alínea e) do n.º 2, artigo 3º, conjugado 

com o artigo 4º, do Decreto Regulamentar nº 2-A, 

2005, 24 março; 

Divulgação dos horários e locais de passagem no 

município.  

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 50 

Protocolo de Colaboração no Âmbito do Projeto 

Academia de Líderes Ubuntu Escolas – Pis 

Alentejo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea d), do nº 2, do art.º 23º, conjugado com a 

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

de12 de setembro o Protocolo de Colaboração no 

âmbito do projeto Academia de Líderes Ubuntu, a 

estabelecer com o Instituto Padre António Vieira. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 51 

Corrida Sempre Mulher - Convite à Câmara 

Municipal de Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u), nº1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro: 

Divulgação do evento; 

Pagamento das inscrições e transporte, dos 

colaboradores/munícipes; 

Oferta de lanche aos participantes. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 52 

Licenciamento de Obras – Marcos Alberto Dias 

Teixeira Vieira – Projeto de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Marcos 

Alberto Dias Teixeira Vieira, com residência no 

Crato, para aprovação do projeto de arquitetura 

referente à alteração de um prédio de habitação, 

sito na Rua D. Nuno Álvares Pereira,78 e 80, Flor da 

Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n. º53 

Aquisição por Ocupação de Veículos 

Abandonados, Removidos da Via Pública por 

Estacionamento Indevido ou Abusivo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

aquisição, por ocupação, dos 5 veículos, a saber, 

Chrysler Voyager (66-54-SE) Hyundai (63-62-LT), 

Opel Corsa (69-29-EQ), Hyundai (13-50-XR) e Ford 

Focus (de matrícula espanhola 3738 FVJ), que se 

consideram abandonados pelos seus adquirentes 

e proprietários por não terem sido reclamados 

dentro do prazo legal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 54 

Hasta Pública para Alienação de Veículos 

Considerados Abandonados na Via Pública, por 

Estacionamento Indevido ou Abusivo (Veículos 

em Fim de Vida) 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Nos termos da alínea cc), do n.º 1, do artigo 33.º, 

do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

autorização para alienação dos veículos 

abandonados, removidos da via pública por 

estacionamento indevido ou abusivo, por 

recurso a procedimento de hasta pública; 

As peças do procedimento, programa e 

caderno de encargos, que contêm os termos e 

condições da alienação; 

Designar a comissão de análise das propostas e 

de condução da sessão, constituída por:  Pedro 

Guilherme Vieira Barrento Charneco, Técnicos 

Superior do Município do Crato, que preside à 

comissão, David Manuel Claro da Luz, Técnico 

Superior do Município do Crato, como vogal 

efetivo, Carlos Manuel Camilo de Abreu, 

Assistente Técnico do Município do Crato, como 

vogal efetivo, e Maria José Esteves Gomes da 

Costa, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira do Município do Crato e Joana Inês 

Jacinto Morais Parelho, Técnico Superior do 

Município do Crato, na qualidade de vogais 

suplentes; 

Por razões de celeridade e economicidade 

procedimental, delegar no Presidente da 
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Câmara a Competência para Adjudicar o 

procedimento, e para Proceder à Prestação de 

esclarecimentos, retificações e alterações das 

peças procedimentais nos termos do ponto 12 

do Programa da Hasta Pública. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 55 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 5/2022 de 23 de fevereiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 24 de fevereiro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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