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EDITAL 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 13 de julho 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 198 

Proposta de   Ata   nº 11/2022, 18 maio   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

11/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do Crato, realizada aos 18 de maio de 

2022. 

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 199 

2ª Modificação ao Orçamento 2022     

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2022. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e um voto contra do senhor 

Vereador José Correia da Luz com declaração de 

voto verbal. 

Deliberação n.º 200 

2ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2021/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 

2021/2025. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e um voto contra do senhor 

Vereador José Correia da Luz com declaração de 

voto verbal. 

 

Deliberação n.º 201 

Abertura de Concurso Público para Aquisição de 

Viatura Elétrica de Transporte de Passageiros 

para o Município do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Autorizar a despesa e Aprovar, as peças do 

procedimento e a abertura do concurso público 

referente à “Aquisição de uma Viatura Elétrica 

de Transporte de Passageiros para o Município 



2 

do Crato”, elaborado de harmonia com o 

disposto no Código dos Contratos Públicos 

(CCP)bem como o Caderno de Encargos e o 

Programa do Concurso; 

Designar o júri do Procedimento, constituído 

pelos seguintes elementos: 

Presidente: Maria José Gomes da Costa; 

Vogal Efetivo: José Manuel Nunes; 

Vogal Efetivo: Sónia Isabel Mourato Heitor 

Mirrado; 

Vogal Suplente: David Manuel Claro da 

Luz; 

Vogal Suplente: Pedro Guilherme Vieira 

Charneco 

Designar como Gestora do Contrato a Chefe de 

Divisão Maria José Gomes da Costa, sujeito à 

verificação de inexistência de impedimentos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 202 

Luís Carlos Sequeira Bell0 Morais – Emissão de 

Parecer sobre o Aumento de Compropriedade de 

Prédio Rústico denominado “Chão Grande”, para 

Escritura Pública 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão do requerente Luís 

Carlos Sequeira Bello Moraes, divorciado, 

residente no Largo Dr. Bello Moraes, 2 em Crato, 

titular do número de identificação fiscal 

208022201, e cabeça de casal da herança aberta por 

óbito de seu pai, José Carlos Taquenho Bello 

Moraes, com o número de identificação fiscal 

742647676,  para a emissão de Certidão de 

Compropriedade que visa a celebração de escritura 

pública de partilha do prédio rústico Prédio rústico 

denominado “Chão da Grande”, sito na União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale 

do Peso, concelho de Crato, com a área de 1,175000 

hectares, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Crato sob o número 29 da freguesia de 

Flor da Rosa e inscrito na matriz predial respetiva 

com o artigo 227 da secção cadastral 2 A, passando 

o mesmo a pertencer a 7 comproprietários 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 203 

Emissão de Cartões Municipais do Jovem 

(CMJ) – Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

n.º 3, do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, a ratificação, 

pela Câmara Municipal, da emissão dos CMJ n.º 

613 a 629. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 204 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

n.º 3, do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, a ratificação, 

pela Câmara Municipal, da emissão dos cartões 

“Eu Sou Crato” n.º 77 a 121. 

O senhor Presidente pediu escusa da discussão e 

votação, ausentando-se da sala, por ser parte 

interessada na decisão. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 205 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca aos CMI n.º s1668 e 

1669 e vinheta azul aos CMI n.ºs 1670, 1671, 1672 e 

1673. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 206 

Santa Casa Misericórdia do Crato - Pedido de 

Utilização do Parque Aquátic0 pelo Centro 

Infantil “A Eira” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

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

de setembro, o acesso gratuito às Piscinas 

Municipais, solicitado pela Santa Casa 

Misericórdia do Crato, para 36 crianças do pré-

escolar, acompanhadas por 4/5 adultos e ATL, com 

número de crianças a definir, acompanhadas por 

2/3 adultos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 207 

Plano Municipal de Transportes Escolares, 2022-

2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

do n.º 1, do art.º 21º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, o Plano de transportes escolares, 

para o ano letivo 2022/2023. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 208 

Ação Social Escolar   2022/2023  

A Câmara Municipal deliberou aprovar em 

conformidade com na alínea hh) do n.º 1 do Artigo 

33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o art.º 33º, do Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, dos seguintes apoios: 

1. Apoios Alimentares: 

 Fornecimento de leite escolar, diária e 

gratuitamente, ao longo de todo o ano letivo às 

crianças que frequentam a educação pré-

escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino 

básico; 

 Fornecimento de 1 peça de fruta, diária, a todos 

os alunos do Agrupamento de Escolas; 

 Comparticipação das refeições no Refeitório 

Escolar: 

 100% do preço da refeição para as crianças do 

pré-escolar; 

 100% do preço da refeição para os alunos do 

Escalão A; 

 50% do preço da refeição para os alunos do 

Escalão B; 

2. Material Escolar Ensino Básico: 

 Comparticipação no valor de 16€ - Escalão A; 

 Comparticipação no valor de 8€ - Escalão B; 

 Aquisição E entrega da totalidade dos 

cadernos de atividades a todos os alunos do 1.º, 

2.º e 3.º Ciclo; 

 Acesso gratuito à “Escola Virtual” a todos os 

alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos.; 

3.Visitas de Estudo: 

 Cedência de transporte gratuito para visitas de 

estudo, do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, programadas no âmbito das 
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atividades curriculares e previamente 

aprovadas, em anexo ao PAA, pela Câmara 

Municipal; 

 Comparticipação no valor de 20€ - Escalão A, 

apenas e quando o transporte não for efetuado 

pelo Município devendo sempre ser entregue 

comprovativo da despesa; 

 Comparticipação no valor de 10€ - Escalão B, 

apenas e quando o transporte não for efetuado 

pelo Município devendo sempre ser entregue 

comprovativo da despesa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 209 

Junta Freguesia de Gáfete – Pedido de Apoio para 

Atl – Crescer e Sorrir em Gáfete 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar a 

Junta de Freguesia de Gáfete, para a realização do 

programa “Atl – Crescer e Sorrir em Gáfete 2022”, 

consubstanciado na cedência de transportes para 

as crianças com datas a agendar, cedência de 4 

jovens do projeto dinâmica jovem do município, 

com a condição destes jovens serem 

acompanhados no desempenho das funções, 

oferta de 40 t-shirts e 40 chapéus, no âmbito da 

atividade a ser desenvolvida. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 210 

Votação da Minuta da Ata 

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

aprovada por unanimidade. 

 

 

Município do Crato, 14 de julho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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