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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 30 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 331 

Proposta de   Ata   n.º 23/2022, de 19 outubro   

A Câmara Municipal deliberou a aprovação nos 

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

setembro, da ata nº 23/2022, referente à reunião 

ordinária da camara municipal do Crato, realizada 

no dia 19 de outubro de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 332 

Proposta de   Ata   n.º 24/2022, de 31 outubro 

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 22/2022, referente à 

reunião extraordinária da camara municipal do 

Crato, realizada no dia 31 de outubro de 2022. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo e 

duas abstenções dos senhores Vereadores José 

Correia da Luz e Marco Mendonça. 

Deliberação n.º 333 

Normativo - Campanha de Dinamização e de 

Apoio ao Comercio Local “Por Tudo e Por Todos, 

Compre no Comércio Local” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea m) do nº2 do artigo 23, conjugado com a 

alínea ff), n.º 1 do artigo 33 ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, para promover e apoiar 

o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica 

de interesse municipal, o Normativo da Campanha 

de Dinamização e de Apoio ao Comércio Local – Por 

Tudo e Por Todos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 334 

7ª Modificação ao Orçamento 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7.ª 

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. 
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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. 

 

Deliberação n.º 335 

7ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2022/2025 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 7ª 

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 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. 

 

Deliberação n.º 336 

Autorização Prévia Genérica Relativa aos Apoios a 

Conceder às Freguesias do Concelho do Crato para o 

ano 2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar remeter à 

Assembleia Municipal ao abrigo do disposto na 

alínea ccc), n.º 1, artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, com o objetivo de serem tomadas 

decisões em tempo útil, no apoio às Freguesias do 

Concelho do Crato para o ano 2023, para a defesa 

dos interesses próprios das suas populações, a 

emissão nos termos da alínea j), do nº 1, artigo 25º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da 

autorização prévia genérica favorável, aos apoios 

quer logísticos, quer financeiros, a conceder às 

freguesias, pela Câmara Municipal, atendendo a 

motivos de economia, simplificação e celeridade 

processuais. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 337 

Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais no âmbito da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar 

submeter à Assembleia Municipal 

proposta para que este órgão emita 

autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais 

pela Câmara Municipal, durante o ano de 

2023, que resultem de planos ou 

programas plurianuais legalmente 

aprovados; 

2. Que a Câmara Municipal delibere solicitar 

à Assembleia Municipal que este órgão, 

para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e, do artigo 12.º, Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, na autorização 

prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara 

Municipal abranja ainda os encargos não 

previstos no Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), que não excedam o 

limite de 99.759,58 € em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua 
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contratação e o prazo de execução de três 

anos; 

3. Que a Câmara Municipal delibere que a 

assunção de compromissos plurianuais a 

coberto da autorização prévia que ora se 

propõe, só poderá fazer-se quando, para 

além das condições previstas 

anteriormente, sejam respeitadas as 

regras e procedimentos previstos na Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e, uma vez 

cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas; 

4. Que a Câmara Municipal delibere que na 

sequência do pedido de autorização 

prévia formulado, seja igualmente 

autorizado delegar no Presidente da 

Câmara Municipal a assunção de 

compromissos plurianuais ou a sua 

reprogramação, relativa a despesas de 

caráter continuado e repetitivo desde que 

previamente dotada a rubrica da despesa 

prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1 

e 2, até ao montante permitido por lei, no 

âmbito do regime da contratação pública; 

5. Que a Câmara Municipal delibere que com 

a emissão da autorização genérica 

favorável à assunção de compromissos 

pela Assembleia Municipal, prestará 

informação trimestral da qual constem os 

compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia genérica 

objeto da presente proposta e subsequente 

deliberação. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 338 

Município do Crato – Participação Variável no IRS 

2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Nos termos da alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33.º, conjugado com o disposto na 

alínea e), do n. º1, do artigo 25.º, ambos da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

a taxa de 3,0% a que o Município do Crato 

tem direito nos termos da Lei, referente à 

participação no IRS, dos sujeitos passivos 

com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Município do Crato, referente 

aos rendimentos auferidos no ano de 2023 

e, remeter à aprovação da Assembleia 

Municipal; 

2. Posteriormente, logo após a deliberação 

da Assembleia Municipal, deverá tal 

decisão ser comunicada, via eletrónica, à 

Autoridade Tributária, até ao próximo dia 

31 de dezembro do corrente ano; 

3. Alocar a referida verba, à Área Social. 

Por maioria com os votos favoráveis do senhor 

presidente Joaquim Diogo e do senhor vereador 

Pedro Coelho e uma abstenção da senhora 

vereadora Florinda Raposo que apresentará 

declaração de voto e dois votos contra dos 

senhores vereadores Marco Mendonça e José 

Correia da Luz, que apresentou declaração de voto 

verbal. 

O senhor Presidente usou o voto de qualidade. 
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Deliberação n.º 339 

Imposto Municipal Sobre Imóveis - Fixação da 

Taxa Para o Ano de 2023 e Redução da Taxa de IMI 

em Função do Nº de Dependentes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Fixar a taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis prevista na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do Decreto-lei 287/2003, de 12 

de novembro, com a nova redação dada 

pela lei nº 7-A/2016, de 30 de março, em 

0,3%, que corresponde à taxa mínima 

fixada na Lei, para o ano de 2022; 

2. Aprovar a redução da taxa do imposto 

municipal sobre imóveis em 20€, 40€ e 

70€, o valor da redução dos prédios de 

sujeitos passivos com dependentes a cargo, 

1,2,3 ou mais, respetivamente; 

3. Remeter a proposta para aprovação à 

Assembleia Municipal de Crato, de acordo 

com o n.º 1, alínea ccc), artigo 33.º 

conjugado com a alínea d) do artigo 25.º, 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 340 

Município do Crato – Derrama para o Ano de 2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Aprovar a não aplicação de Derrama, 

prevista no n.º 1, do artigo 18.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro; 

2. Submeter esta deliberação à Assembleia 

Municipal para efeitos de apreciação e 

decisão. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 341 

Junta Freguesia de Monte da Pedra – Pedido de 

Transportes para Crianças da Freguesia de Monte 

da Pedra assistirem ao Circo de Natal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar a 

junta de freguesia de Monte da Pedra na cedência 

de transporte para crianças e respetivos pais do 

monte da pedra, para assistirem em lisboa a um 

espetáculo circense a realizar no dia 3 de 

dezembro de 2022, no âmbito do passeio anual de 

natal   da freguesia de monte da pedra com isenção 

de custos no valor de 691,11 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 342 

Fabrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Luz 

– Pedido de Apoio Financeiro para Trabalhos 

Complementares do Restauro da Igreja Matriz de 

Vale do Peso 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O apoio financeiro à Igreja Paroquial 

Nossa Senhora da Luz, no valor de 

35 489,45 euros, conforme orçamento com 

trabalhos complementares, para fazer face 

ao términus da obra de “Reabilitação da 

Igreja Matriz de Vale do Peso “; 

2. A disponibilização financeira será feita 

mediante o comprovativo da efetivação 

da despesa ate ao limite da verba   

aprovada. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 343 

Protocolo de Colaboração do Ministério da Defesa 

Nacional e Associação Nacional de Municípios 

Portugueses - Aplicação no Município do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a aplicação 

no município do Crato do Protocolo de 

colaboração entre Ministério da Defesa Nacional 

e Associação Nacional de Municípios 

Portugueses- no município do Crato solicitado 

pela Direção do Núcleo de Portalegre da Liga dos 

Combatentes. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 344 

Federação dos Bombeiros do Distrito de 

Portalegre - Adesão do Município do Crato como 

Associado Contribuinte 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Nos termos da al. ccc), n.º 1 do art.º 33.º, 

conjugado com a alínea n), do n.º 1, artigo 

25º, e com alínea 00), n. º1, artigo 33, todos 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com o 

previsto na lei 50/2012, 31 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela lei 53/2014, de 

25 agosto, a adesão do município do Crato 

a sócio contribuinte da Federação dos 

Bombeiros do Distrito de Portalegre, com 

o pagamento anual de quota no valor de 

500 euros; 

2. Remeter para aprovação à Assembleia 

Municipal o processo de adesão do 

município do Crato como associado 

contribuinte, da Federação dos Bombeiros 

do Distrito de Portalegre. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 345 

Fabrica Paroquial Nossa Senhora da Conceição - 

Pedido de Apoio para o Jornal a Mensagem 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do subsídio no valor de 1500 euros, 

para o ano de 2022 à Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição, com sede no Crato, para fazer face às 

despesas com a edição do jornal “A Mensagem”, 

no ano de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 346 

Escola Profissional Agostinho Roseta - Pedido de 

Apoio para Atividade Regular/Desenvolvimento 

Escolar para o Ano Letivo 2022/2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O apoio à Escola Profissional Agostinho 

Roseta, dentro das possibilidades 

municipais e solicitados com a 

antecedência mínima regulamentar de 15 

dias a cedência de transportes para as 

turmas existentes, e respetivos professores 

e acompanhantes, para dar resposta ao 

Plano de Atividades para 2022/2023, da 

Escola, consubstanciado a 1700 km, com 

isenção de custos; 

2. O apoio logístico à Escola Profissional 

Agostinho Roseta, traduzido na elaboração 

de flyers de sensibilização e de 

divulgação, anúncio para divulgação nos 

meios de comunicação social da região, 

para promoção da oferta formativa da 
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Escola Profissional Agostinho Roseta – 

Polo do Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 347 

Filarmónica do Crato – Oferta de Instrumentos 

Musicais no Âmbito do Protocolo em Vigor 

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar a 

Filarmónica do Crato, nos termos da al. u), art.º 

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

oferta de 10 instrumentos musicais para fazer face 

ao aumento de músicos e mormente com a escola 

de música integrado no Projeto Plus Band, no 

valor aproximado de 13 400,00 euros, mais 

concretamente 13 375,00 euros, conforme 

orçamento, nos termos do protocolo em vigor. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 348 

Empreitada “Execução de Rotunda 245/119” – 

Aprovação de Minuta de Adenda ao Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da lei a minuta da adenda ao contrato de 

empreitada de obras publicas de “Execução da 

Rotunda 245/119, a celebrar com a empresa 

Urbigav – Construções e Engenharia, S.A. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, José Correia da Luz e 

Florinda Raposo e uma abstenção do senhor 

Vereador Marco Mendonça. 

 

 

 

Deliberação n.º 349 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca aos CMI, n.ºs 1707 a 

1715, 1717, 1718, 1720,1721 e 1722 e vinheta azul aos 

n.ºs, 1716 e 1719. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 350 

Ação Social Escolar - Atribuição de Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do escalão A, de ação social escolar a 

mais um aluno do Agrupamento de Escolas do 

Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 351 

Licenciamento de Obras - Pedro Miguel Belo 

Coelho - Ampliação de um Prédio de Habitação - 

Projeto de Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Pedro 

Miguel Belo Coelho, com residência em Gáfete da 

aprovação do projeto de especialidades, referente 

à ampliação de um prédio de habitação, sito no 

Largo do Penedo, 14, em Gáfete. 

O senhor Vereador Pedro Coelho pediu escusa de 

voto da discussão e votação, por ser o principal 

interessado neste assunto, saindo da sala. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 351 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 27/2022 de 30 de novembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 02 de dezembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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