
1 

 

 

 

EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 27 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 211 

Proposta de   Ata   nº 12/2022, 01 junho     

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata nº 

12/2022, referente à reunião ordinária da camara 

municipal do Crato, realizada aos 01 de junho de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 212 

Cratoliva, Lda - Pedido de Pagamento de Taxa em 

Prestações - Alvará do Processo de Licenciamento 

de Legalização de Infraestruturas de Drenagem e 

Tratamento de Água e Gestão de Efluentes     

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

autorização do pagamento do montante € 

103.037,00 em 24 prestações mensais, iguais e 

sucessivas no valor de 4 293,21 euros,  da 

sociedade comercial Cratoliva, Lda., com NIPC 

508119995, com sede na Tapada da Estação, na 

sequência de um processo de licenciamento de 

legalização de infraestruturas de drenagem e 

tratamento de água e gestão de efluentes sendo 

que falta de pagamento de qualquer prestação 

implica o vencimento imediato das seguintes, 

assegurando-se a execução fiscal da dívida 

remanescente mediante a extração da respetiva 

certidão de dívida (cf. n.ºs 1 e 6 do artigo 23.º do 

Regulamento Geral de Taxas e Licenças do 

Município do Crato). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 213 

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 122 a 124. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 214 

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.ºs 

630 a 631. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 215 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar pela 

Câmara Municipal, da atribuição da vinheta 

branca aos CMI n.ºs 1674 e 1675. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 216 

Requerimento de apoio a Natalidade a- Pedro 

Henrique Gaspar da Costa Romão 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Pedro Henrique Gaspar da Costa 

Romão, residente em Vale do Peso, de 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 217 

Junta Freguesia de Monte da Pedra – Pedido de 

Apoio para ATL de Verão 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar a 

Junta de Freguesia de Monte da Pedra dentro das 

disponibilidades municipais, na realização do seu 

programa “ ATL de Verão 2022, consubstanciado na 

cedência de vários transportes das crianças para as 

atividades programadas, com datas a agendar, 

entradas gratuitas no parque aquático e 

respetivos chapéus de sol para as crianças inscritas, 

cedência de 5 mesas de madeira para atividades e 

oferta de 40 t-shirts e 40 chapéus e 40 fitas de 

identificação, no âmbito de da atividade a ser 

desenvolvida. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 218 

Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 

Coração de Jesus – Centro de Recuperação de 

Menores - Pedido de Utilização do Parque 

Aquático 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

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

setembro, o acesso gratuito ao Parque Aquático, 

para um grupo de 7 utentes e 2 colaboradores, 

durante um dia do mês de julho, conforme 

solicitado pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras 

do Sagrado Coração de Jesus- Centro de 

Recuperação de Menores do Assumar. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 219 

Empreitada de Requalificação de Bairro de Casas 

Pré-Fabricadas e Espaço Urbano Envolvente - 

Urbigav- Pedido de Prorrogação de Prazo 

Graciosa -Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar o 

despacho de 12 de julho de 2022, do Presidente da 

Câmara, nos termos do n.º 3, artigo 35º, da Lei 
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75/2013, de 12 de setembro, com a aprovação da 

prorrogação de prazo da Empreitada de 

Requalificação de Bairro de Casas Pré-Fabricadas 

e Espaço Urbano Envolvente, por um período de 

45 dias, com caráter gracioso, à  empresa Urbigav 

Construções e Engenharia, S.A., sendo o seu 

términus a 25/08/2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 220 

Licenciamento de Obras- Maria João de Sousa 

Saramago – Projeto Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento ao pedido para aprovação de projeto 

de arquitetura, apresentado por Maria João de 

Sousa Saramago, com residência no Crato, para 

alteração de um prédio de habitação, sito na Rua 

Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 2 e 4, Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 221 

Licenciamento de Obras- Pedro Capão Cardoso - 

Projeto de Especialidades a Deferir  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido para aprovação de projeto 

de especialidades, apresentado por Pedro Capão 

Cardoso, com residência em Vale do Peso, para 

demolição de edifício de garagem e construção de 

habitação com garagem e tanque, sito na Tapada 

Pequena de Nossa Senhora em Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 222 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 

3473 – Aproveitamento Hidráulico de Fins 

Múltiplos do Crato - Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

de parecer favorável, nos termos dos 

considerandos explanados na proposta, com a 

certeza de interpretar o sentido e a convicção dos 

agentes sociais e económicos e da população em 

geral, o município do Crato manifesta total apoio 

e concordância com o projeto do 

Empreendimento Hidráulico de Fins Múltiplos do 

Crato – Pisão e com o Estudo de Impacte 

Ambiental. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 223 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 16/2022 de 27 de julho foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 27 de julho de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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