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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 02 de novembro 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 314 

Proposta de   Ata   n.º 19/2022,07 setembro       

A Câmara Municipal deliberou a aprovação nos 

termos do nº1 e 2, artigo 57º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, da ata n.º 19/2022, referente à reunião 

ordinária da camara municipal do Crato, realizada 

no dia 7 de setembro de 2022. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em Exercício, Pedro Coelho e da 

senhora Vereadora Florinda Raposo e uma 

abstenção do senhor Vereador Francisco Farinha, 

por não ter estado presente na referida reunião. 

Por maioria com dois votos favoráveis do senhor 

Presidente em Exercício, Pedro Coelho e da 

senhora Vereadora Florinda Raposo e uma 

abstenção do senhor Vereador Francisco Farinha, 

por não ter estado presente na referida reunião. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 315 

Proposta de   Ata   n.º 20/2022,21 setembro 

A Câmara Municipal deliberou a aprovação nos 

termos do n. º1 e 2, artigo 57º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, da ata n.º 20/2022, referente à 

reunião ordinária da camara municipal do Crato, 

realizada no dia 21 de setembro de 2022. 

 

Deliberação n.º 316 

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 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a arguição 

do impedimento do Presidente da Câmara, de 

conformidade com previsto na alínea b) do n.º 1 do 
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artigo 69.º, conjugado com o n.º 5 do artigo 70.º, 

ambos do Código do Procedimento 

Administrativo, para homologar a lista unitária de 

ordenação final dos candidatos aprovados, 

referente ao 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, para desempenhar 

funções na Divisão de Desenvolvimento Social – 

Setor de Educação, cujo aviso n.º 12961/2020, foi 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, 

de 3 de setembro de 2020, com publicação integral 

na Bolsa de Emprego Público – OE202009/0111. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 317 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Portalegre – Pedido de Apoio Para Colheita de 

Sangue 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir 

um subsídio no valor de 500,00 Euros 

(Quinhentos euros) à Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de Portalegre, para fazer 

face às despesas inerentes à realização de colheita 

de sangue a realizar no dia 19 novembro de 2022, 

no Crato, ao abrigo da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro. 

Por unanimidade. 

 

 

 

Deliberação n.º 318 

6ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 6ª 

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 unanimidade. 

 

Deliberação n.º 319 

6ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2022/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 6.ª 

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 unanimidade. 

 

Deliberação n.º 320 

Santa Casa da Misericórdia do Crato – Pedido de 

Apoio Para Feira de São Martinho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o apoio à Santa Casa Misericórdia do 

Crato, traduzido na autorização para utilização do 

Quiosque do Largo Belo Morais com ligação 

elétrica ou em alternativa o espaço do mercado 

municipal, bem assim como a cedência de 8 

estrados e cavaletes para fazer bancas, 10 mesas, 

30 cadeiras, para uma atividade no dia 11 de 

novembro 2022, denominado Feira de São 

Martinho, com isenção de custos no valor de 77,46 

euros. 

Por unanimidade. 

 



3 

 

Deliberação n.º 321 

Horário das Farmácias do Município do Crato – 

Emissão de Parecer para o ano de 2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

de parecer favorável nos termos da lei referente à 

proposta da Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, referente à escala de turnos das 

Farmácias do Município do Crato para o ano de 

2023, depois de ouvidas as respetivas farmácias. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 322 

Festa Municipal de Passagem de Ano 2022/2023 – 

Réveillon Municipal- Fixação de Preços 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o seguinte 

quadro tarifário a praticar na Festa Municipal de 

Passagem do Ano 2022/2023: 

1.1. Acesso Geral ao Réveillon Pavilhão com Ceia 

a partir dos 15 anos (inclusive) 75,00 euros; 

1.2. Acesso Geral ao Réveillon Pavilhão com 

Ceia, dos 6 aos 14 anos (inclusive), 

acompanhados de Adulto – 35,00 euros; 

1.3. Acesso Geral ao Réveillon Pavilhão com Ceia 

até aos 5 anos(inclusive), acompanhados de 

Adulto – Grátis; 

1.4. A partir do dia 25 de dezembro(inclusive) 

até 28 de dezembro de 2022, (inclusive), prazo 

limite, todas as inscrições acrescem 5 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 323 

Ação Social Escolar - Atribuição de Escalões 

A Câmara Municipal deliberou a aprovação pela 

Câmara Municipal, de quatro alunos da ação social 

escolar do agrupamento de escolas do Crato, dois 

do escalão A e dois do escalão B. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 324 

Licenciamento de Obras - Marco António Resende 

Gomes - Alteração ao Projeto de Arquitetura no 

Decorrer da Obra a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Marco 

António Resende Gomes, com residência no Crato, 

para aprovação da alteração ao projeto de 

arquitetura no decorrer da obra, sito na Rua da 

Sobreira, 20, Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 325 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 25/2022 de 02 de novembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 02 de novembro de 2022 

 

O Presidente em Exercício 

 

 

(Pedro Miguel Belo Coelho) 
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