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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 23 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 62 

Ata nº 1/2022, 12 janeiro     

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

1/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do Crato, realizada aos 12 de janeiro de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 63 

Ata nº 2/2022, 26 janeiro   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

2/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do Crato, realizada aos 26 de janeiro de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 64 

Ata   nº 3/2022, 9 fevereiro   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

3/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do crato, realizada aos 9 de fevereiro de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 65 

Ata nº 4/2022, 14 fevereiro   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

4/2022, referente à reunião extraordinária da 

camara municipal do crato, realizada aos 14 de 

fevereiro de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 66 

Apoio aos Refugiados Ucranianos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

No âmbito do seu orçamento um apoio no valor 

de 7500 euros, renovável por igual valor se tal 

se mostrar estritamente necessário, para fazer 

face às necessidades de acolhimento de 

refugiados ucranianos, em número imediato 

de 30 pessoas, no Município do Crato; 
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O apoio logístico necessário, no âmbito das 

suas competências e nas diversas áreas 

envolvidas, aos refugiados em causa; 

Delegar no Vereador Pedro Coelho, todos os 

atos necessários para a concretização das ações 

e apoios previstos, apresentando para o efeito 

relatórios atualizados. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 67 

Designação do Fiscal Único da Empresa 

Intermunicipal Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A., 

nos Termos da Lei 50/20212, de 31 agosto   

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º do Anexo à Lei nº 

75/2013,12 setembro, remeter  a Assembleia 

Municipal do Crato  para deliberação e aprovação 

nos termos conjugados da alínea n), nº 1,artigo 25º, 

do anexo I a Lei 75/2013,12 setembro, com o nº 3, 

artigo 26º, da Lei nº 50/2021,31 de agosto, ambas na 

sua atual redação, e em conformidade com o nº 

1,artigo 19º dos Estatutos da Empresa 

Intermunicipal, a designação de empresa Isabel 

Paiva, Miguel Galvão & Associados Sroc, Lda, 

como Fiscal Único da Empresa Águas do Alto 

Alentejo, EIM,SA. 

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 68 

Desafetação do Domínio Publico Municipal de 

Parcela de Terreno com a Área de 300,63 M2   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Iniciar procedimento e Remeter à Assembleia 

Municipal proposta para, nos termos das 

disposições conjugadas da alínea ccc), do n.º 1, 

do artigo 33.º com a alínea q), nº 1, artigo 25º,  

ambas do anexo I à lei nº 75/2013,12 setembro, 

aprovar a desafetação do domínio público 

municipal para o domínio privado do 

município de uma parcela de terreno, com a 

área de 300,63 m2, sita na rua Manuel Brás 

Ferreira, em Aldeia da Mata, que confronta a 

norte com os Lotes 36, 37 e 38 a sul com Edifício 

do Lar, a nascente e poente com Rua Manuel 

Brás Ferreira, para a constituição de um lote 

para construção para fazer face ao pedido da 

Associação de Amizade à Infância e Terceira 

Idade, Lar de Santo António em Aldeia da Mata; 

Nos termos do n.º 1, do artigo 86.º do Código do 

Procedimento Administrativo (ex vi artigo 68.º), 

conceder-se um prazo de 10 dias úteis, 

contados a partir da publicitação em Edital, 

para efeitos de pronúncia por parte de 

eventuais interessados. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 69 

União Recreativa Matense –Pedido de Apoio Para 

o Ano de 2022   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir à União Recreativa Matense um 

subsídio anual global, para o ano de 2022, no 

valor anual de 1800 euros, pagável em 10 
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prestações mensais sucessivas, a primeira no 

valor de 450 euros a pagar em março e as 

restantes 9 no valor de 150 euros, de abril 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 70 

CIMAA-Auto de Transferência de Bens 2021 - 

Adquiridos ao Abrigo de Projetos Comunitários   

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea j), artigo 33º, lei 75/2013, 12 setembro a 

aceitação dos bens contidos no Auto de 

transferências de bens 2021, adquiridos ao abrigo 

de projetos e candidaturas comunitárias 

elaboradas pela Comunidade Intermunicipal do 

Alto Alentejo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 71 

Regulamento Interno do Serviço de Atendimento 

e Acompanhamento Social (SAAS) do Município 

do Crato-Aprovação   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

Regulamento Interno do Serviço de Atendimento 

e Acompanhamento Social (SAAS) do Município 

do Crato, nos termos da informação da Divisão de 

Desenvolvimento Social nº 565/2022, datada de 

14de março de 2022. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, José Correia da Luz e 

Marco Mendonça e uma abstenção da senhora 

Vereadora Florinda Raposo. 

 

Deliberação n.º 72 

Aprovação do Fluxograma do Processo de Apoios 

Eventuais no âmbito do SAAS   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição de prestações de carácter individual 

com a finalidade de colmatar situações de 

emergência social e de comprovada carência 

económica, de acordo com o fluxograma. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, José Correia da Luz e 

Marco Mendonça e uma abstenção da senhora 

Vereadora Florinda Raposo. 

 

Deliberação n.º 73 

Fundo de Maneio para Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social (SAAS)   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Fundo de 

Maneio a gerir pela Chefe da Divisão 

Desenvolvimento Social, Dra. Ana Rosa Gonçalves 

Carita, ou seu substituto legal, para despesas 

correntes de caráter urgente  no valor de 150€, nos 

termos do art.º 34º da Norma de Controle Interno 

do Município do Crato, correspondente à rubrica 

orçamental “04.08.02 – Transferências Correntes 

– Famílias- Outros”, para acorrer a situações 
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urgentes e inadiáveis no domínio da atribuição de 

prestações de carácter individual com a finalidade 

de colmatar situações de emergência social e de 

comprovada carência económica, no âmbito do 

SAAS. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, José Correia da Luz e 

Marco Mendonça e uma abstenção da senhora 

Vereadora Florinda Raposo. 

 

Deliberação n.º 74 

Torneios de Ténis em Parceria com Academia 

Ténis de Portalegre   

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, da parceria com a Academia de Ténis de 

Portalegre, traduzido no pagamento de 250,00€ e 

aquisição de 2 troféus por cada um dos torneios, 

fornecimento de águas aos participantes e 

disponibilização dos campos de ténis, casas de 

banho, mesas e cadeiras. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 75 

Estratégia Local de Habitação do Município do 

Crato   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

submissão e respetiva aprovação da Estratégia 

Local de Habitação do Município do Crato, ao 

órgão executivo, ao abrigo nº1, do artº32º, da Lei 

75/2013, de12 de setembro, conjugado com a alínea 

i), nº1, art.º 23º da mesma Lei, para posterior 

aprovação pela 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 76 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca aos CMI 1652, 1653 e 

1654 e vinheta azul ao CMI 1655. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 77 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões   

A Câmara Municipal deliberou aprovar da emissão 

do Cartão Municipal “Eu Sou Crato”, nº 48. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 78 

Ação Social Escolar 2021/2022 - Atualização de 

Escalões   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transição 

de dois alunos, do Agrupamento de Escolas do 

Crato, do escalão B de ação social escolar, para o 

escalão A. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 79 

Parecer sobre Prova Desportiva – TransPortugal 

Europcar Race 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

do parecer favorável, pela Câmara Municipal, ao 

abrigo da alínea e), n. º2, do art.º 3º, conjugado com 

o art.º 4º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, 
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de 24 de março, informando a Extreme Discovery, 

Lda, não haver inconveniente na passagem da 

prova “TransPortugal Europcar Race”, nos 

percursos da jurisdição do Município do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 80 

Concurso Público para a Empreitada da Execução 

do “Centro Interpretativo do Urbanismo e da 

História do Crato”. –Aprovação do Relatório Final 

e Não Adjudicação do Procedimento 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da lei, o relatório final, remetido pelo júri do 

concurso para a empreitada ““Centro 

Interpretativo do Urbanismo e da História do 

Crato”, e consequentemente a não adjudicação do 

procedimento de acordo com o teor do referido 

relatório. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 81 

Abertura de Concurso Público para a Empreitada 

da Execução do “Centro Interpretativo do 

Urbanismo e da História do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Autorizar a despesa e aprovar a abertura do 

concurso público para a Execução do “Centro 

Interpretativo do Urbanismo e da História do 

Crato”, bem como o Caderno de Encargos e o 

Programa do Concurso; 

2. Designar o júri do Procedimento, constituído 

pelos seguintes elementos: 

Presidente: José Manuel Nunes; 

Vogal Efetivo: Sónia Isabel Mourato Heitor; 

Vogal Efetivo: Maria José Gomes da Costa; 

Vogal Suplente: Sónia Alexandra Belo Ventura 

Carrilho; 

Vogal Suplente: João Bernardo Rijo Raposo. 

3.Designar como Gestor do Contrato o Técnico 

Superior, José Manuel Nunes. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, José Correia da Luz e 

Florinda Raposo e uma abstenção do senhor 

Vereador Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 82 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 7/2022 de 23 de março foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 24 de março de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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