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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 18 de maio 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 124 

Proposta de Ata 8/2022, de 06 de abril 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

8/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do Crato, realizada aos 6 de abril de 

2022. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo e 

uma abstenção do senhor Vereador Marco 

Mendonça por não ter estado presente na 

referida reunião. 

 

Deliberação n.º 125 

Sport Clube Estrela - Cedência de Estádio 

Municipal do Crato - Ratificação      

A Câmara Municipal deliberou ratificar nos termos 

do nº 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, o apoio ao Sport Clube Estrela com a 

cedência do Estádio Municipal do Crato, para a 

realização de um jogo de apuramento do campeão 

distrital de iniciados que ocorreu no passado dia 8 

de maio de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 126 

Venda Por ajuste Direto de Lote nº 11-D da Zona 

Industrial do Crato  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

alienação por ajuste direto nos termos do 

regulamento de alienação de lotes da zona 

industrial do Crato, do lote de terreno Lote nº 11-D, 

inscrito na matriz predial urbana da União das 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, sob o artigo 823 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial do Crato sob o 

número 257 da freguesia de Flor da Rosa com a 

área de 1375 metros quadrados a David Miguel da 

Conceição Ferreira Pedro, natural de Portalegre, 

residente em Azeitão, pelo valor de 1.375 euros  . 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 127 

Requalificação da Piscina de Aldeia da Mata e 

Exploração Pelo Município do Crato - Protocolo de 

Colaboração 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

protocolo a celebrar entre o Município do Crato e a 

Junta de Freguesia de Aldeia da Mata, para a 

requalificação da piscina de Aldeia da Mata e 

exploração pelo município do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 128 

Centro Cultural de Gáfete – Pedido de Apoio Para 

o Ano de 2022  

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Atribuir ao Centro Cultural de Gáfete um 

subsídio anual global, para o ano de 2022, no 

valor anual de 1800 euros, pagável em 8 

prestações mensais sucessivas, a primeira no 

valor de 750 euros a pagar em maio e as 

restantes sete no valor de 150 euros, de junho a 

dezembro de 2022, para fazer face às despesas 

com a sua sede social; 

2. Aprovar 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. 

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

75/2013, de 12 de setembro, o apoio 

extraordinário até 5 000 mil euros, para obras 

de conservação (climatização, sistema elétrico 

e pinturas), na sua sede social devidamente 

comprovado através da entrega de documento 

comprovativo da despesa. 

4.Todos os eventos públicos ficarão sujeitos à 

avaliação dos serviços de Proteção Civil. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 129 

Associação Desportiva de Flor da Rosa – 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 

de Flor da Rosa, tendo como objeto a execução 

de um Programa de Desenvolvimento 

Desportivo apresentado pela Associação 

Desportiva de Flor da Rosa, sendo suspensos 

todos os apoios pelos motivos decorrentes da 

evolução da Pandemia Covid 19; 

Comparticipação Financeira no valor de 100,00 

€ (cem euros) por prova participada e 

comprovada num total de 35 provas; 

Atribuição de Subsídio Extraordinário no valor 

de 1970 euros, suscetível de revisão para fazer 

face as despesas com a Corrida de São Silvestre 

2022, no âmbito da Parceria estabelecida com o 

Município; 

Apoio logístico traduzido na cedência dos 

balneários do pavilhão municipal para os 

banhos dos atletas participantes nas provas, 

um stand para secretariar as provas, 

equipamento de som e impressão de cartazes 

de divulgação das provas e transportes para as 

provas envolvidas dentro da disponibilidade 
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municipal e outros de carater geral com as 

atividades desenvolvidas bem como a isenção 

de taxas municipais devidas quando 

solicitadas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 130 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora da Conceição do 

Crato – Pedido de Apoio de Transporte para 

Peregrinação 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 autocarro de 55 

lugares no âmbito da realização da Peregrinação a 

Fátima, que tem lugar no dia 29 de maio de 2022 

com isenção de custos de 197,46 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 131 

Junta Freguesia de Monte da Pedra – Pedido de 

apoio para Calcetamento do Recinto de Monte da 

Pedra 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra com o 

fornecimento de pedra de calçada e sua aplicação 

numa área estimada de 450 m2, no recinto de 

festas da freguesia, com um valor estimado em 

13 000 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 132 

Apoio Municipal a Eventos Gastronómicos a 

Realizar no Município do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar 

logisticamente, nos termos da al. u), art.º 33.º, da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, dentro das 

possibilidades municipais, os eventos 

gastronómicos que as “Edições do Gosto”, vão 

levar a efeito no município do Crato, nos termos 

dos considerandos explanados, isenção de custos 

de 765,30 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 133 

Strongmarathon – Associação Desportiva Gáfete 

Runners and Cycling – 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 Strongmarathon – 

Associação Desportiva Gáfete Runners and 

Cycling, tendo como objeto a execução de um 

Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado pela Strongmarathon – 

Associação Desportiva Gáfete Runners and 

Cycling, sendo suspensos todos os apoios pelos 

motivos decorrentes da evolução da Pandemia 

Covid 19; 

 Comparticipação Financeira no valor de 100,00 

€ (cem euros) por prova participada e 

comprovada num total de 30 Provas; 

 Comparticipação Extraordinária no valor de 

1.000 euros, para a organização do seu Passeio 

Anual; 

 Comparticipação Extraordinária no valor de 

1.000 euros, para a organização do seu Cross 

Run; 
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 Apoio logístico traduzido na cedência dos 

balneários do Estádio Municipal de Gáfete e 

Piscina Municipal de Gáfete, cedência de 

Pórtico do Município do Crato, um stand para 

secretariar as provas organizadas, 

equipamento de som e impressão de cartazes 

de divulgação das provas, transportes para as 

provas envolvidas dentro da disponibilidade 

municipal e oferta de lembranças e trofeus, 

bem como isenção de taxas devidas se 

devidamente solicitadas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 134 

Pedido de Transporte, do Agrupamento de 

Escolas do Crato, para Visita de Estudo – 

Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do n.º 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio de transporte, ao 

Agrupamento de Escolas do Crato, para visita de 

estudo a Fronteira, no passado dia 12 de maio, 

inserida no Concurso “Ser Leitor é Cool”; nos termos 

da informação da Chefe de Desenvolvimento 

Social n.º 1130/2022, com isenção de custos no 

valor de 113,81 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 135 

Pedido de Transporte, do Agrupamento de 

Escolas do Crato, para Visitas de Estudo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea u), n.º 1, art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a cedência de transporte, ao 

Agrupamento de Escolas do Crato com isenção de 

custos, para as visitas de estudo, ao Bombarral, 

Caldas da Rainha e Foz do Arelho, no valor de 

592,38€; e ao Parque da Ribeira da Venda, Gavião, 

no valor de 296,19€. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 136 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos Cartões Municipais “Eu Sou Crato”, n.ºs 51 e 52. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 137 

Ação Social Escolar – Visitas de Estudo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar em 

conformidade com o artº33º, Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, conjugado com o anexo 

III do Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, o 

apoio solicitado, no montante de 17€, a atribuir 

aos alunos do 4º ano com Escalão A, no montante 

de 8,50€ a atribuir aos alunos do 4.º ano com 

escalão B, para comparticipação no custo do 

bilhete para visita ao Oceanário de Lisboa e ao 

Estádio da Luz. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 138 

“Cartão Municipal   do Idoso” - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca aos CMI 1658, 

1659,1662,1663 e 1664 e vinheta azul aos CMI 1660 

e 1661. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 139 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

do Cartão Municipal Jovem n.º 602. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 140 

Agrupamento de Escolas do Crato - Pedido de 

Apoio para Atividade “UM DIA MIL CORES” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio ao Agrupamento de Escolas do 

Crato, para a realização da atividade denominada 

“Um Dia Mil Cores”, com isenção de custos no valor 

de 3 225 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 141 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 11/2022 de 18 de maio foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 19 de maio de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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