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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 29 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 184 

Empresa Intermunicipal de Águas do Alto 

Alentejo - Acordo de cessão da posição contratual 

para fornecimento continuo de energia elétrica às 

instalações alimentadas em média tensão, baixa 

tensão especial, baixa tensão normal e 

iluminação pública 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 

de Acordo de cessão da posição contratual do 

Município do Crato à Empresa Intermunicipal de 

Águas do Alto Alentejo, do fornecimento continuo 

de energia elétrica às instalações alimentadas em 

média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão 

normal e iluminação publica, celebrado com a Galp 

Power, S.A. no dia de 17 de junho de 2021, 

exclusivamente referente aos CPE que transitaram 

para a empresa no âmbito do contrato de gestão 

delegada. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Marco Mendonça e 

uma abstenção da senhora Vereadora Florinda 

Raposo. 

 

Deliberação n.º 185 

Empresa Intermunicipal de Águas do Alto 

Alentejo-Acordo de cobrança para os resíduos 

sólidos urbanos      

A Câmara Municipal deliberou aprovar o acordo de 

cobrança para os resíduos sólidos urbanos com a 

empresa intermunicipal de Águas do alto Alentejo. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Marco Mendonça e 

uma abstenção da senhora Vereadora Florinda 

Raposo. 
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Deliberação n.º 186 

Santa Casa Misericórdia do Crato - Pedido de 

apoio para festa de encerramento de ano letivo do 

Centro Infantil” A Eira” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u) nº 1, do art.º 33ª, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a cedência de 100 cadeiras, 6 estrados 

para montagem de palco e 4 baias de proteção, 

para a festa de encerramento do ano letivo, do 

centro infantil “A Eira”, a realizar no dia 1 de julho 

de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 187 

IV Concurso Regional do Cão da Serra de Aires 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio financeiro à Associação do Cão 

da Serra de Aires, no valor de 2000 euros, para a 

realização do IV Concurso Regional do Cão da 

Serra de Aires, bem como apoio logístico 

consubstanciado na oferta de 30 prémios, 

beberete para 30 participantes, mesas e cadeiras, 

baias para delimitar o espaço do concurso e som. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 188 

João Manuel   Sequeira – Emissão de Parecer 

sobre o Aumento de Compropriedade de Prédio 

Rústico denominado “Talefe Sul”, para Escritura 

Pública 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão do requerente João 

Manuel rosa sequeira, residente na Rua de são 

marcos, 4, Gáfete, titular do número de 

identificação fiscal 140 624 414, na qualidade de 

herdeiro da herança de Mário Sequeira, com a 

identificação fiscal nº 744 046 394, para a emissão 

de certidão de compropriedade que visa a 

celebração de escritura pública, do prédio rústico 

denominado “Talefe Sul”, sito na  freguesia de 

Gáfete, concelho de Crato, com a área de 1,275000 

hectares, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Crato sob o número 1966 da freguesia de 

Gáfete e inscrito na matriz predial respetiva com o 

artigo 188 da secção cadastral I. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 189 

Cartão   Municipal   do Jovem” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos Cartões Municipais dos Jovens n.ºs 604, 605, 

606, 607, 608, 609, 610, 611 e 612. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 190 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição das vinhetas brancas aos CMIs, 1666 e 

1667. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 191 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos Cartões Municipais “Eu Sou Crato”, nºs, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 192 

Filarmónica   do Crato - Pedido de Colaboração - 

Programa Dinâmica Jovem 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u) nº 1, do art.º 33ª, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a cedência de um jovem disponível, e os 

outros dois, caso venha a ocorrer a sua 

disponibilidade, nos termos do regulamento em 

vigar para apoiar a atividade desenvolvida na 

Filarmónica do Crato, com a condição destes 

jovens serem acompanhados no desempenho das 

funções. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 193 

Junta Freguesia de Monte da Pedra- Pedido de 

Colaboração - Programa Dinâmica Jovem 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

à Junta Freguesia de Monte da Pedra dos 4 jovens 

inscritos no Programa Dinâmica Jovem, caso não 

exista a necessidade pelo município de colocação 

noutro local, com a condição destes jovens serem 

acompanhados no desempenho das funções. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 194 

Santa Casa Misericórdia do Crato - ATL Centro 

Infantil “A Eira” - Pedido de Colaboração - 

Programa Dinâmica Jovem  

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u) nº 1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a cedência de 2 dois jovens, caso se 

venha a verificar a respetiva disponibilidade, nos 

termos do regulamento, para colaborar no ATL do 

Centro Infantil “A Eira”, com a condição destes 

jovens serem acompanhados no desempenho das 

funções. 

 

Deliberação n.º 195 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso - Pedido de Colaboração - 

Programa Dinâmica Jovem 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

de Jovens da Dinâmica Jovem, caso venha a 

verificar-se a disponibilidade dos mesmos, para 

colaboração nas atividades da União de Freguesias 

de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, 

com a condição destes jovens serem 

acompanhados no desempenho das funções. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 196 

Apoio à Natalidade - Liliana Filipe Mourato 

Godinho  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Liliana Filipe Mourato Godinho, 

residente em Monte da Pedra, um cheque 

farmácia, no valor de 250,00€ e o pagamento de 

600,00€ em 12 prestações mensais, de 

conformidade com a alínea a), do n.º 1, do artigo 

4.º, do Regulamento Municipal de Apoio à 

Natalidade, por incentivo ao nascimento do 1.º 

filho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 197 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 14/2022 de 29 de junho foi 

aprovada por unanimidade. 
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Município do Crato, 04 de julho de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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