
1 

 

 

 

EDITAL 

 

 

 

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 256 

Proposta de   Ata   n.º 15/2022,13 julho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata n.º 

15/2022, referente à reunião ordinária da câmara 

municipal do Crato, realizada no dia 13 de julho de 

2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 257 

Proposta de   Ata   n.º 16/2022,27 julho       

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata n.º 

16/2022, referente à reunião ordinária da câmara 

municipal do Crato, realizada no dia 27 de julho de 

2022. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e José Correia da Luz e 

duas abstenções dos senhores Vereadores Marco 

Mendonça e Florinda Raposo, por não terem 

estado presente na referida reunião. 

 

 

 

Deliberação n.º 258 

Clube de Caça e Pesca Montepedrense - Oferta de 

Troféu Para Convívio de Pesca – 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 oferta de um troféu 

(brinde), ao Clube de Caça e Pesca Montepedrense, 

por ocasião do seu convívio de pesca realizado no 

passado dia 17 de setembro de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 259 

Apoio Municipal para o Evento Cultural - Eleição 

da Miss Queen Alto Alentejo 2022, a Realizar no 

Município do Crato, pelo Jornal Alto Alentejo -

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 do evento cultural 

denominado “Eleição da Miss Queen Alto 

Alentejo 2022”, promovido pela empresa “Retrato 

Falado, imprensa, Comunicação e Eventos Lda. ”, 

realizado no Crato no passado dia 17 de setembro 
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de 2022, no jardim temático do Crato,  

consubstanciado no apoio com som, iluminação, 

mesa e cadeiras para o Júri, local acessível e 

próximo que permita as concorrentes mudarem 

de roupa e proceder a maquilhagem e penteado 

(com ponto de luz),  instalações sanitárias de 

apoio, bem como alojamento durante três dias 

para o staff coordenador , uma refeição (almoço) 

para todo staff desta edição num total de oito  a 

dez pessoas e  comparticipação monetária no 

valor de 600,00€, para ajuda da cobertura de 

diversas despesas com a realização e promoção do 

evento no Crato, sendo o Crato o concelho em 

exclusivo associado a esta edição do concurso Miss 

Queen Alto Alentejo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 260 

União Recreativa Matense – Pedido de Apoio Para 

Aquisição de Televisor Plasma - Atribuição de 

Subsídio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, a atribuição de um subsídio 

extraordinário no valor de 1123 euros, à União 

Recreativa Matense para fazer face a aquisição de 

um televisor plasma, pelo motivo de avaria e 

inoperacionalidade do existente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 261 

36.ª Baja de Portalegre - Parceria com Automóvel 

Clube de Portugal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, a parceria entre o Automóvel Clube de 

Portugal e a Câmara Municipal do Crato, no 

âmbito da realização da 36.ª Baja de Portalegre 

500, consubstanciada no seguinte apoio: 

1.1 Apoio Logístico, para a área de chegada do 

setor seletivo 2; 

1.2 Apoio no arranjo de estradas que fiquem 

danificadas, após a passagem da Baja 

Portalegre; 

1.3 Apoio na cedência de alojamento em 

unidades hoteleiras do Crato (4 quartos duplos, 

para a organização). 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 262 

Acordo de Colaboração Por Tempo Determinado 

Para a Execução de Trabalhos pelos Municípios à 

Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar:  

O Acordo de Colaboração por tempo 

determinado para a Execução de Trabalhos 

pelos Municípios à Águas do Alto Alentejo, 

E.I.M., S.A; 

Remeter à Assembleia Municipal o Acordo de 

Colaboração por tempo determinado para a 

Execução de Trabalhos pelos Municípios à 

Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A. 

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 que apresentou 

declaração de voto verbal e disse que apresentaria 

a mesma por escrito. 
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Deliberação n.º 263 

Requerimento de Apoio à Natalidade - Maria 

Teresa Carrilho Fidalgo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Maria Teresa Carrilho Fidalgo, 

residente no Crato, 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 264 

Requerimento de Apoio à Natalidade - David 

Manuel Claro da Luz 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição David Manuel Claro da Luz, residente 

no Crato, 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 265 

Associação Desportiva de Alvorninha – Cedência 

de Pavilhão Desportivo Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, a cedência à Associação Desportiva de 

Alvorninha, do Pavilhão Desportivo do Crato, para 

realização, no próximo dia 25 de setembro, de uma 

unidade de treino de Futsal Júnior, no período da 

manhã e um jogo treino com equipas juniores da 

Associação de Futebol de Portalegre, no período 

da tarde. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 266 

Escola Profissional Agostinho   Roseta - Polo do 

Crato - Pedido de Apoio Para Transporte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u), n. º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio solicitado, pela Associação 

Agostinho Roseta, para transporte de 3 alunos, 

residentes na área do município, inscritos no ano 

letivo 2022/2023, no Pólo do Crato sem custos 

acrescidos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 267 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca ao CMI 1696 e a 

vinheta azul aos CMI 1690 a 1695. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 268 

Emissão de Cartões Municipais do Jovem (CMJ) 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos CMJ n.ºs 637 a 639. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 269 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos cartões “Eu Sou Crato” n.ºs 143 a 148. 
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Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 270 

Cedência de Instalações à Escola Profissional 

Agostinho Roseta para Dinamização de Aulas 

Durante o Ano Letivo 2022/2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio à Escola Profissional Agostinho 

Roseta, traduzido na cedência das instalações 

municipais, nomeadamente piscinas municipais, 

estádios municipais, pavilhão desportivo e outros 

edifícios e espaços públicos municipais de apoio à 

atividade escolar, para aí poderem realizar as suas 

aulas e atividades, no âmbito da atividade letiva. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 271 

Escola Profissional Agostinho Roseta - Pedido de 

Fornecimento de Refeições e Respetivo 

Transporte para o Ano 2022/2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio à Escola Profissional Agostinho 

Roseta, traduzido no fornecimento de Refeições 

para os alunos que o solicitem ao preço de 1,46 

euros e professores e funcionários no valor de 4,10 

euros e respetivo transporte para as instalações 

da escola, com isenção de custos de transporte, no 

valor de 1.349,43 euros. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 272 

Renovação do Protocolo de Utilização da Piscina 

Coberta pela Associação Desportiva de Flor da 

Rosa 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 

de Protocolo para a renovação da utilização 

regular das instalações da piscina municipal 

coberta, pela ADFR-Associação Desportiva de Flor 

da Rosa, nos termos do regulamento de utilização 

em vigor. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 273 

Corrida Sempre Mulher - Convite à Câmara 

Municipal de Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u), n. º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro: 

A divulgação do evento; 

Pagamento das inscrições e transporte, dos 

colaboradores/munícipes; 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 274 

Requerimento de Apoio à Natalidade - Sílvia 

Alexandra Capelão Freire Louro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Sílvia Alexandra Capelão Freire Louro, 

residente em Gáfete, 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. 
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Deliberação n.º 275 

Licenciamento de Obras - Abrigo das Cores 

Sociedade Imobiliária, Lda. - Projetos de 

Especialidades a Deferir   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por   Abrigo 

das Cores Sociedade Imobiliária, Lda. com sede 

em Gáfete, para aprovação dos projetos de 

especialidades, referente à construção de um 

telheiro para apoio a agricultura, sito na Tapada 

de São Marcos, em Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 276 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 20/2022 de 21 de setembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 22 de setembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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