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EDITAL 
 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 10 de agosto 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 224 

Proposta de   Ata   nº 13/2022, 15 junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata n.º 

13/2022, referente à reunião ordinária da Câmara 

Municipal do Crato, realizada aos 15 de junho de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 225 

3ª Modificação ao Orçamento 2022     

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 3ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2022 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 226 

3ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2021/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 3.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano para 

2022/2025. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 227 

Fundo Maneio para o Festival do Crato- 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A Constituição de um Fundo de Maneio, para 

dotar de trocos as bilheteiras do Festival do 

Crato 2022, no valor de €2.000,00 (dois mil 

euros); 

O Fundo de Maneio será colocado à 

responsabilidade da Tesoureira do Município 

do Crato, Maria Filomena do Vale Fernandes 

Bonito Neves, não poderá satisfazer qualquer 

despesa e deve ser reposto no primeiro dia útil 

a seguir ao final do Festival do Crato, ou seja, 

no dia 29 de agosto de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 228 

Minuta da Adenda ao Contrato de Empreitada de 

“Centro Interpretativo do Urbanismo e História 

do Crato" - Ratificação 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

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

de setembro, a aprovação da Minuta da Adenda 

ao Contrato de Empreitada do Centro 

Interpretativo do Urbanismo e História do Crato, 

a celebrar com a empresa Wikibuild, S.A., tendo 

em conta as considerações e recomendações do 

douto tribunal contas. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 229 

Requerimento de Apoio a Natalidade - Bernardo 

Anselmo Pinto 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Bernardo Anselmo Pinto, residente no 

Crato, de um cheque farmácia, no valor de 250,00€ 

e o pagamento de 900,00€ 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 2.º 

filho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 230 

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.ºs 125 a 140. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 231 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca aos CMI n.º s 

1676,1679,1680 e 1681, e a vinheta azul aos CMI n.ºs 

1677 e 1678. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 232 

Regulamento Municipal n.º 790/2021 - Medidas 

de Apoio à Habitação  

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar, ao 

abrigo do regulamento municipal, n.º 790/2021, o 

requerente, em melhoramentos na sua habitação, 

sita na Rua Gonçalo Chaves, Crato, ao nível do 

revestimento de paredes e revestimento de 

pavimentos e rodapés, no valor de 4.250€. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 233 

Empreitada do Centro de Recolha Oficial de 

Animais de Companhia “Revisão de Preços 

Excecional, no Âmbito do Decreto-Lei 36/2022, de 

20 de maio - Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar o 

despacho datado de 3 de agosto de 2022, do 

senhor Presidente em Exercício, nos termos do n.º 

3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, com 

a aprovação da contraproposta apresentada pelo 

gestor de contrato, contendo o mapa da revisão 

extraordinária de preços, da Empreitada do 

Centro de Recolha Oficial de Animais, calculado 

nos termos da lei, no valor de 30.164,37€, acrescido 

do Iva á taxa legal em vigor.  
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Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo e 

com uma abstenção do senhor Vereador Marco 

Mendonça. 

 

Deliberação n.º 234 

Empreitada d0 “Alargamento do Cemitério 

Municipal do Crato”, Empresa Índice da Razão, 

Engenharia e Construção Lda. - Pedido de 

Prorrogação de Prazo – 2.ª Prorrogação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2.ª 

prorrogação de prazo, de forma graciosa, da 

Empreitada do Alargamento do Cemitério 

Municipal do Crato, solicitado pela empresa 

Índice da Razão, Engenharia e Construção Lda.”, 

por mais 143 dias, sendo o seu términus a 

31/12/2022, com base na informação do gestor de 

contrato e nota técnica da fiscalização. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 235 

Empreitada da “Capela Mortuária do Crato”, 

Empresa Índice da Razão, Engenharia e 

Construção Lda. - Pedido de Prorrogação de Prazo 

– 2.ª Prorrogação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2.ª 

prorrogação de prazo, de forma graciosa, da 

Empreitada da Capela Mortuária do Crato, 

solicitado pela empresa Índice da Razão, 

Engenharia e Construção Lda.”, por mais 140 dias, 

sendo o seu términus a 31/12/2022, com base na 

informação do gestor de contrato e nota técnica da 

fiscalização. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 236 

Licenciamento de Obras - Maria Arminda Mendes 

Correia Pacheco – Projeto Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento ao pedido para aprovação de projeto 

de arquitetura, apresentado por Maria Arminda 

Mendes Correia Pacheco, com residência em Torres 

Vedras, para recuperação e requalificação de um 

imóvel, sito na Praça do Município, 8,10,12, Crato. 

Por unanimidade. 

A senhora Vereadora Florinda Raposo pediu 

escusa de voto por proximidade familiar com o 

requerente. 

 

Deliberação n.º 237 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 17/2022 de 10 de agosto foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 10 de agosto de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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