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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 06 de abril 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 83 

Proposta de Ata nº 5/2022, de 23 fevereiro       

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

5/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do Crato, realizada aos 23 de fevereiro 

de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 84 

Proposta de Ata nº 6/2022, de 09 março   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

6/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do Crato, realizada aos 09 de março de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 85 

Comissão Proteção de Crianças e Jovens do Crato - 

Fundo Maneio Para 2022   

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do art.º 34º (Fundos de Maneio) da Norma de 

Controlo Interno em vigor no Município do Crato a 

constituição de fundos conjugado com a alínea a), 

no n.º 3 do art.º 14.º, da Lei de Proteção de Crianças 

e Jovens em Perigo – Lei 142/2015 de 8 de setembro, 

a constituição do Fundo de Maneio para a CPCJ do 

Crato no valor de 52,00 euros, que ficará a cargo da 

sua Presidente, sendo o mesmo reposto 

mensalmente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 86 

Estratégia Intermunicipal de Cibersegurança - Lei 

n.º 46/2018 de 13 de agosto   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Como   Responsável de Segurança do 

Município do Crato   o Técnico de Informática 

do Município senhor César José Camacho 

Motaco; 

2.Aprovar como ponto de contacto Técnico 

Permanente o Gabinete de Informática e 

Telecomunicações do Município do Crato, nos 
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moldes que constam no Aviso n.º 21606/2021 de 

17 de novembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 87 

Projeto de Regulamento Interno – Instalação e 

Funcionamento do Sistema de Videovigilância 

Localizado em Edifícios e Espaços da Câmara 

Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, nos termos da alínea k), do n.º 1 do 

art.º 33.º e da alínea h), do n.º 2 do artigo 35.º, 

ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o Projeto de Regulamento Interno de 

Instalação e Funcionamento do Sistema de 

Videovigilância Localizado em Edifícios e Espaços 

da Câmara Municipal. 

Por maioria com os votos favoráveis do senhor 

presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo e os 

votos contra dos senhores vereadores Correia da 

Luz e Sérgio Godinho. O senhor vereador Sérgio 

Godinho apresentou declaração de voto que foi 

subscrita pelo senhor vereador Correia da Luz. 

 

Deliberação n.º 88 

Congregação das Testemunhas de Jeová Crato - 

Cedência do Auditório Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

a cedência do Auditório Municipal do Crato, à 

Congregação das Testemunhas de Jeová Crato, 

para realização do evento anual “Comemoração da 

Morte de Jesus Cristo” no próximo dia 15 de abril, 

às 20h00. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 89 

Ação Social Escolar   - Atribuição de Escalão  

A Câmara Municipal deliberou aprovar pela 

Câmara Municipal, da atribuição de escalão A de 

ação social escolar, a um aluno, do Agrupamento 

de Escolas do Crato, recentemente transferido 

para o Agrupamento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 90 

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

para Bootcamps  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

12 de setembro o apoio solicitado pelo Projeto Crato 

por Tudo 4G – CLDS, consubstanciado no Transporte 

dos participantes, com custos no valor de 197,46 

euros e pagamento de refeições no valor de 

625,00 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 91 

Fluxograma do Processo de Apoios Eventuais no 

Âmbito do SAAS- Revogação da Deliberação n.º 

72, ata 7/2022, de 23 de março   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Revogação da deliberação n.º 72, ata 7/2022, de 

23 de março; 

A atribuição de prestações de carácter 

individual com a finalidade de colmatar 

situações de emergência social e de 
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comprovada carência económica, de acordo 

com o fluxograma. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 92 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora da Conceição do 

Crato – Pedido de Apoio para Peregrinos a Fátima 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

o apoio à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 

Crato, traduzido na cedência de algumas garrafas 

de água, bem como, o transporte do Gavião para o 

Crato e vice-versa no dia 9 de maio e transporte de 

Fátima para o Crato no dia 11 de maio, no âmbito 

da realização da Peregrinação a Fátima, que tem 

lugar nos dias 9,10 e 11 de maio de 2022, com 

isenção de custos de 1318,68 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 93 

Licenciamento de Obras - Maria Aires Nunes 

Amieiro - Projeto de Especialidades a Deferir   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido 

apresentado por Maria Aires Nunes Amieiro, com 

residência em Aldeia da Mata, para aprovação do 

projeto de especialidades, referente à construção 

de um prédio de habitação, sito na Tapada do 

Boneco, Aldeia da Mata. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 94 

Licenciamento de Obras- Ivo de Araújo Bonito – 

Alteração de Fachada de Um Prédio - Projetos de 

Especialidades a Deferir   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido 

apresentado por Ivo de Araújo Bonito, com 

residência em Vale do Peso para aprovação dos 

projetos de especialidades, referente à alteração 

de fachada de um prédio, sito na rua 1.º maio,9, em 

Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 95 

Licenciamento de Obras - Ivo de Araújo Bonito – 

Demolição e Reconstrução de Arrecadação - 

Projetos de Especialidades a Deferir   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido 

apresentado por Ivo de Araújo Bonito, com 

residência em Vale do Peso para aprovação dos 

projetos de especialidades, referente à demolição 

e reconstrução de arrecadação, sito na rua 1º 

maio,13, em Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 96 

Licenciamento de Obras – Brightsearch, Lda – 

Projeto de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido 

apresentado por Brightsearch, Lda, com sede 

no Porto, para aprovação do projeto de 

arquitetura referente à construção de uma 

central fotovoltaica, sito na Tapada das 

Naves, em Gáfete. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 97 
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Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 8/2022 de 06 de abril foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 07 de abril de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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