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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 06 de outubro 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 281 

Proposta de   Ata   n.º 17/2022,10 agosto   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata n.º 

17/2022, referente à reunião ordinária da câmara 

municipal do Crato, realizada no dia 10 de agosto 

de 2022. 

Por unanimidade. 

O senhor vereador José Correia da Luz pediu 

escusa de voto uma vez que não esteve presente 

na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 282 

5.ª Modificação Ao Orçamento 2022       

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 5ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2022, nos 

termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Por maioria com os votos favoráveis do senhor 

Presidente em Exercício Pedro Coelho e da 

senhora vereadora Florinda Raposo, um voto 

contra do senhor vereador Correia da Luz que 

apresentou declaração de voto oral e uma 

abstenção do senhor vereador Marco Mendonça. 

 

Deliberação n.º 283 

5.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2022/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 5ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano para 

2022/2025, nos termos da alínea d) do n.º 1, do 

artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Por maioria com os votos favoráveis do senhor 

Presidente em Exercício Pedro Coelho e da 

senhora vereadora Florinda Raposo, um voto 

contra do senhor vereador Correia da Luz que 

apresentou declaração de voto oral e uma 

abstenção do senhor vereador Marco Mendonça. 
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Deliberação n.º 284 

Grupo de Humanização do Hospital José Maria 

Grande Portalegre –Atribuição de Subsídio para 

Festa de Natal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir 

um subsídio no valor de 150,00 Euros (cento e 

cinquenta euros) ao Grupo de Humanização do 

Hospital Doutor José Maria Grande – Portalegre, 

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

de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 285 

Hasta Publica para Venda de Azeitona 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Através de Hasta Pública a venda da azeitona 

nas árvores existentes nos prédios rústicos 

identificados na informação dos serviços 

florestais, com o valor base de 100,00 euros, 

não podendo haver lances inferiores a 5,00 

euros, acresce IVA à taxa legal em vigor; 

Nomear como júri os seguintes técnicos: 

Presidente. – Isabel Maria Nunes Amieiro – 

Técnico Superior; 

Vogal- João Barriguinha Marques- Técnico 

Superior; 

Vogal- David Manuel Claro da Luz- Técnico 

Superior; 

Delegar no presidente a competência para 

adjudicação do procedimento. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 286 

Hasta Publica para Venda de Pinhas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Através de Hasta Publica a venda das pinhas 

nas árvores existentes no prédio rústico 

identificado na informação dos serviços, com o 

valor base de 60,00 euros e lances não 

inferiores a 5,00 euros; 

Nomear como júri os seguintes técnicos: 

Presidente. – Isabel Maria Nunes Amieiro – 

Técnico Superior; 

Vogal- João Barriguinha Marques- Técnico 

Superior; 

Vogal- David Manuel Claro da Luz- Técnico 

Superior; 

Delegar no Presidente a competência para 

adjudicação do procedimento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 287 

Arguição de Impedimento - Procedimento 

Concursal Comum de Recrutamento, na 

Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado, para 

Preenchimento de 2 Postos de Trabalho, Previstos 

e Não Ocupados no Mapa de Pessoal do Município 

do Crato, da Carreira e Categoria de Assistente 

Operacional, na área de Auxiliar de Ação 

Educativa 

Os senhores vereadores Marco Mendonça e José 

Correia da Luz ausentaram-se da sala, dizendo 

que não estavam em condições de votar este 

ponto. Verificando-se a falta de quórum do órgão 

o senhor Presidente em Exercício Pedro Coelho 
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deu o ponto por encerrado passando ao ponto 

seguinte da ordem do dia. 

 

Deliberação n.º 288 

Ação Social Escolar - Atribuição de Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição, do escalão A de ação social escolar a 23 

alunos e escalão B a 20 alunos, do Agrupamento 

de Escolas do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 289 

Cartão Municipal do Idoso- Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca aos CMI n.ºs, 1697 a 

1700. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 290 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

do cartão “Eu Sou Crato” n.º 149. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 291 

Auxílios Financeiros a Estudantes do Ensino 

Superior - 2022/2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A abertura de concurso para atribuição dos 

auxílios financeiros a estudantes do ensino 

superior, para o ano letivo 2022/2023, nos 

termos do Regulamento de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos; 

Fixar em 15 o número total de bolsas a atribuir; 

Fixar o auxílio financeiro anual, por aluno 

contemplado, que frequente o ensino dentro 

ou fora do distrito de Portalegre, no valor igual 

ao máximo da propina fixada pela Direção 

Geral do Ensino Superior, para o ano letivo 

2022/2023; 

Estabelecer a duração da bolsa em 10 meses, 

pagando mensalmente 1/10 da bolsa total 

atribuída; 

Designar os elementos do júri composto 

por: 

Dra. Ana Rosa Gonçalves Carita, Chefe de 

Divisão de Desenvolvimento Social da 

Câmara Municipal; 

- Dra. Lúcia Maria Lopes Gonçalves, 

Diretora do Agrupamento de Escolas do 

Crato; 

-Dra. Joana de Bastos Leitão Marques 

Curinha, Técnica Superior de 

Desenvolvimento Social da Câmara 

Municipal. 

Por maioria com os votos favoráveis do senhor 

Presidente em Exercício Pedro Coelho, da senhora 

vereadora Florinda Raposo e do senhor vereador 

Marco Mendonça e uma abstenção do senhor 

vereador José Correia da Luz que apresentou 

declaração de voto oral. 

 

Deliberação n.º 292 

Protocolo de Utilização da Piscina Coberta do 

Crato Com o Agrupamento de Escolas do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 

de Protocolo para a utilização regular das 

instalações da piscina municipal coberta, pelo 

Agrupamento de Escolas do Crato, nos termos do 
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regulamento de utilização em vigor, com isenção 

de custos no valor de 1440 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 293 

Protocolo de Colaboração entre o Município do 

Crato, o Município de Alter do Chão e a CERCI 

Portalegre 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de protocolo de colaboração entre a Cerci 

Portalegre, o Município do Crato e o Município de 

Alter do Chão, nos termos da alínea u) do n. º1, do 

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

conjugado com a ccc) do n. º1, do art.º 33º, da 

mesma Lei e posterior submissão à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 294 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 22/2022 de 06 de outubro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 07 de outubro de 2022 

 

O Presidente em Exercício 

(Pedro Miguel Belo Coelho) 
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