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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 15 de junho 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 174 

Proposta de Ata 10/2022, de 04 de maio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

10/2022, referente à reunião ordinária da Câmara 

Municipal do Crato, realizada aos 04 de maio de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 175 

Luto Municipal por Falecimento do Ex-Presidente 

da Câmara Municipal do Crato, Manuel António 

Sanches ferreira   – Ratificação de Despacho, n.º 

17/2022 de 5 de junho e Apresentação de 

Condolências à Família      

A Câmara Municipal deliberou: 

Ratificar nos termos do n.º 3, artigo 35º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o despacho do 

presidente da câmara, n.º 17/2022, datado de 5 de 

junho de 2022, decretando três dias de Luto 

Municipal, nos dias 5,6 e 7 de junho 2022, com a 

inerente colocação a meia haste da bandeira do 

município e recomendação às demais juntas de 

freguesia do município, procedimento de igual 

modo; 

Que o Executivo da Câmara Municipal do Crato 

manifeste o seu pesar pelo falecimento do Ex 

presidente da camara municipal do crato, Manuel 

António Sanches ferreira, apresentando à família 

enlutada em especial à viúva e aos filhos, as 

sentidas condolências.  

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 176 

Lar e Centro de Dia Nossa Senhora da Luz - Pedido 

de Apoio Logístico Para Comemoração do seu 34º 

Aniversario – Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

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

12 de setembro, o apoio logístico ao Lar e Centro 

de Dia Nossa Senhora da Luz, para a 

comemoração do seu, 34º aniversario, 

consubstanciado na cedência de palco e sua 

montagem, 15 mesas e setenta cadeiras, ocorrido 

no passado dia 10 de junho, 2022. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 177 

Hasta Pública - Concessão do Título de 

Fornecedor Exclusivo de Bebidas Não Alcoólicas e 

Bebidas Alcoólicas Não Destiladas no Espaço 

Destinado ao Festival do Crato 2022 / 36.ª Feira de 

Artesanato e Gastronomia 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

 As peças do procedimento, programa e 

caderno de encargos, que contêm os termos e 

as condições da alienação por hasta pública da 

concessão do título de fornecedor exclusivo de 

bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas não 

destiladas no espaço destinado ao Festival do 

Crato / 36.ª Feira de Artesanato e Gastronomia; 

 A abertura de hasta pública para a concessão 

do título de fornecedor exclusivo de bebidas 

não alcoólicas e bebidas alcoólicas não 

destiladas no espaço destinado ao Festival do 

Crato / 36.ª Feira de Artesanato e Gastronomia, 

nos termos do caderno de encargos e programa; 

 Designar a comissão de análise das propostas e 

de condução da sessão de hasta publica, 

constituída por: David Manuel Claro da Luz, 

Técnico Superior do Município do Crato, que 

preside à comissão,  Pedro Guilherme Vieira 

Barrento Charneco, Técnico Superior do 

município como vogal efetivo, Mário António 

Jesus Matos, Coordenador Técnico da DAF, 

como vogal efetivo e Maria José Esteves Gomes 

da Costa, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira do Município do Crato e Cláudia da 

Conceição Mourato Antunes, assistente técnica 

da DAF, na qualidade de vogais suplentes; 

Por razões de celeridade e economicidade 

procedimental, delegar no Presidente da Câmara 

a Competência para Adjudicar o procedimento, e 

para Proceder à Prestação de esclarecimentos, 

retificações e alterações das peças 

procedimentais nos termos do ponto 13, do 

Programa da Hasta Pública. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 178 

Hasta Pública - Concessão do Direito de 

Exploração dos Espaços de Venda de Bebidas e 

Comida no Espaço Destinado ao Festival do Crato 

2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

 As peças do procedimento, programa e 

caderno de encargos, que contêm os termos e 

as condições da alienação por hasta pública da 

concessão do direito de exploração dos espaços 

de venda de bebidas e comida no espaço 

destinado ao Festival do Crato 2022; 

 A abertura de hasta pública para a concessão 

do direito de ocupação/exploração dos Pontos 

Específicos de Venda do Festival do Crato 2022, 

nos termos do caderno de encargos e programa; 

 Designar a comissão de análise das propostas e 

de condução da sessão de hasta publica, 

constituída por: David Manuel Claro da Luz, 

Técnico Superior do Município do Crato, que 

preside à comissão,  Pedro Guilherme Vieira 

Barrento Charneco, Técnico Superior do 

município como vogal efetivo, Mário António 

Jesus Matos, Coordenador Técnico da DAF, 

como vogal efetivo e Maria José Esteves Gomes 

da Costa, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira do Município do Crato e Cláudia da 
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Conceição Mourato Antunes, Assistente Técnica 

da DAF, na qualidade de vogais suplentes; 

 Por razões de celeridade e economicidade 

procedimental, delegar no Presidente da 

Câmara a Competência para Adjudicar o 

procedimento, e para Proceder à Prestação de 

esclarecimentos, retificações e alterações das 

peças procedimentais nos termos do ponto 13, 

do Programa da Hasta Pública. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 179 

Festival Internacional de Bandas Filarmónicas do 

Alto Alentejo - Carlos Alberto Girão Ferreira- 

Crato 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar a 

Federação de Bandas Filarmónicas do Distrito de 

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

75/2013, com a atribuição de um subsidio 

financeiro até 3000 euros, para fazer face a 50%, 

do valor da refeição a oferecer aos participantes 

num total aproximado de 400 pessoas, oferta de 

lembranças simbólicas a todas as bandas 

envolvidas e homenageados, bem como o apoio 

logístico necessário para a realização do evento, 

conforme pedido que se anexa, orçado em mil 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 180 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos Cartões Municipais “Eu sou Crato”, nºs, 57, 58, 

59,60,61, 62, 63 64 e 65. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 181 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca ao CMI 1665. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 182 

Conselho Municipal de Educação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

e para cumprimento do artigo 58º, Decreto-Lei 

21/2019, 30 janeiro, a proposta de constituição do 

Conselho Municipal de Educação em 

conformidade com o artigo 57º, do mesmo 

diploma, para posterior nomeação por 

deliberação da Assembleia Municipal do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 183 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 13/2022 de 15 de junho foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 15 de junho de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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