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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 09 de março 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 56 

Associação Portalegre Distrito Digital – Proposta 

para Extinção da Associação   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Nos termos das alíneas ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º e 2.ª parte da alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º, 

ambos do Anexo I a que se refere o n.º 2 do 

artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

dissolução da” Associação para o 

Desenvolvimento de “Portalegre Distrito 

Digital ; 

Remeter à assembleia municipal do Crato para 

aprovação da dissolução da Associação para o 

Desenvolvimento de Portalegre Distrito Digital. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 57 

Filarmónica do Crato – Atribuição de Subsídio 

para o Ano de 2022 – Protocolo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Protocolo a celebrar entre o 

Município do Crato e a Filarmónica do Crato, 

para o ano de 2022, tendo como objeto a 

execução de Plano de Atividades para o ano em 

curso; 

Um apoio financeiro para o ano de 2022, no 

valor de 12.000,00 euros, sendo a primeira 

prestação no valor de 3.000.00 a pagar em 

março, e as restantes 9 prestações mensais no 

valor de 1.000.00 (mil euros), a pagar nos meses 

de abril a dezembro, até ao dia vinte e cinco de 

cada mês, para fazer face às despesas de 

funcionamento da Filarmónica do Crato para o 

ano em curso; 

Considerar nos termos do Orçamento Municipal 

aprovado para 2022 a realização do Festival de 
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Bandas Filarmónicas em parceria com a 

Filarmónica do Crato, 

O pagamento até doze serviços a pagar pelo 

Município no valor de mil euros cada para 

atividades culturais /tradição dentro do 

Município e suas Freguesias, devidamente 

comprovado; 

Ofertas pontuais de instrumentos musicais, 

fardamentos ou outros no âmbito da Atividade 

da Filarmónica; 

A cedência de transporte gratuita para a 

deslocação dos Filarmónicos para ensaios e 

atuações, bem como transportes para os 

ensaios da escola de música integrado no 

Projeto Plus Band, dentro das disponibilidades 

da frota municipal e disponibilidades de 

transportes, (até 12 deslocações fora do âmbito 

da cláusula 3.ª, desde que informados com 15 

dias de antecedência; 

A obrigatoriedade da Filarmónica publicitar 

que é “apoiada pelo Município do Crato em 

todos os meios de suporte para a sua 

comunicação, bem como a garantir as 

representações institucionais e culturais 

solicitadas pelo município; 

Apoio Logístico diverso para Atividades da 

Filarmónica para 2022; 

Isenção de Taxas para Atividades Diversas; 

Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 58 

Associação Crato + 2018 - Pedido de Apoio 

Financeiro e Logístico para o Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro à 

Associação Crato + 2018, 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 atribuição de um apoio financeiro 

extraordinário à Associação Crato + 2018   no 

valor de 1000 euros para a realização de 

torneios de ténis e padel, nos termos do seu 

Plano de Atividades para o ano de 2022; 

A atribuição de um apoio financeiro 

extraordinário à Associação Crato + 2018, no 

valor de 2000 euros para a realização de torneio 

de futsal, nos termos do seu Plano de 

Atividades para o ano de 2022; 

A atribuição de um apoio financeiro 

extraordinário à Associação Crato + 2018, no 

valor de 3000 euros para a realização de 

encontro de tunas, nos termos do seu Plano de 

Atividades para o ano de 2022; 

A cedência de transportes, ofertas e apoio 

logístico necessário à Associação Crato + 2018, 

no âmbito da sua atividade, dentro das 

disponibilidades municipais e requerido com 15 

dias de antecedência, 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; 
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Os apoios serão disponibilizados mediante 

apresentação de comprovativos da realização 

dos mesmos. 

O senhor Presidente Joaquim Diogo pediu escusa 

de voto por ter relação direta com um dos 

elementos dos órgãos sociais da referida 

Associação, ausentando-se da sala. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 59 

Agrupamento de Escolas do Crato - Pedido de 

Transporte para Visitas de Estudo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

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

de 12 de setembro, a cedência dos transportes 

solicitados, para deslocação a Lisboa e 

Portalegre, no âmbito de atividades previstas 

no Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento de Escolas do Crato para o ano 

2021/2022, nos termos da informação da chefe 

divisão desenvolvimento social nº 481/2022,2 

março com isenção de custos no valor de 

674,74 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 60 

Licenciamento de Obras – Fernando Jorge 

Rodrigues Soares – Projeto de Arquitetura a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Fernando 

Jorge Rodrigues Soares, com residência em Lisboa, 

para aprovação do projeto de arquitetura 

referente à alteração de um prédio de habitação, 

sito na Rua José Tavares Machado,92, em Aldeia da 

Mata. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 61 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 6/2022 de 09 de março foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 09 de março de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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