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EDITAL 
 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 28 de dezembro 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 370 

Proposta de   Ata n.º 26/2022,16 novembro    

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 26/2022, referente à reunião 

ordinária da camara municipal do Crato, realizada 

no dia 16 de novembro de 2022. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 371 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento de 

Escolas do Crato/Deslocações - 2022/2023 

A Câmara Municipal deliberou: 

1. A emissão de parecer ao Plano Anual de 

Atividades (PAA) do Agrupamento de 

Escolas do Crato-2022/2023; 

2. As visitas de estudos e deslocações no 

âmbito de desporto escolar contidas no 

anex0 ao PAA 2022/2023. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e uma abstenção do senhor 

Vereador José Correia da Luz, que apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 372 

Agrupamento de Escolas do Crato- Pedido de 

Transportes (Erasmus+) 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea u), nº 1, art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, a cedência de Transporte, ao 

agrupamento de escolas do Crato no âmbito do 

programa EASMUS+/ Projeto EYE (Engaging 

Youth in Europe)/I-LEARN, entre Crato/ Aeroporto 

de Lisboa e Aeroporto de Lisboa/Crato, para 5 

alunos e 2 professores, à Alemanha, com partida a 

15 de janeiro e regresso a 22 de janeiro, de   5 alunos 

e 2 professores, a Itália, com partida a 12 de 

fevereiro e regresso a 19 de fevereiro e  de 5 alunos 

e 2 professores, à Holanda, com partida a 12 de 
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março e regresso a 19 de março. com isenção de 

custos no valor de 1091,94 euros. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 373 

Empreitada d0 “Alargamento do Cemitério 

Municipal do Crato”, Empresa, Índice R Engª e 

Construção Lda. - Pedido de Prorrogação de Prazo 

– 3.ª Prorrogação 

A Câmara Municipal deliberou a aprovação da 3.ª 

prorrogação de prazo, de forma graciosa, da 

Empreitada do Alargamento do Cemitério 

Municipal do Crato, solicitado pela empresa” 

Índice R Engª e Construção Lda.”, por mais 30 dias, 

sendo o seu términus a 30/1/2023. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e uma abstenção do senhor 

Vereador José Correia da Luz, que apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 374 

Empreitada da “Capela Mortuária do Crato”, 

Empresa, Índice R Engª e Construção Lda. - Pedido 

de Prorrogação de Prazo -3.ª Prorrogação 

A Câmara Municipal deliberou a aprovação da 3.ª 

prorrogação de prazo, de forma graciosa, da 

Empreitada da capela mortuária do Crato, 

solicitado pela empresa” Índice R Eng.ª e 

Construção Lda”, por mais 30 dias, sendo o seu 

términus a 30/1/2023. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e uma abstenção do senhor 

Vereador José Correia da Luz, que apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 375 

Licenciamento de Obras - Maria João Sousa 

Saramago - Projetos de Especialidades a deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Maria 

João de Sousa Saramago, com residência no Crato, 

para alteração de um prédio de habitação, sito na 

rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 2 e 4, no 

Crato. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 376 

Licenciamento de Obras - João Paulo Prioste 

Mourato e Sónia Raquel Correia dos Santos - 

Projeto de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por João 

Paulo Prioste Mourato e Sónia Raquel Correia dos 

Santos, com residência no Crato, para aprovação 

do projeto de arquitetura, referente à construção 

de um prédio de habitação, sito na avenida 

Bombeiros Voluntários, lote 30, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 377 

Licenciamento de Obras - Maria Arminda Mendes 

Correia Pacheco. - Projetos de Especialidades a 

Deferir 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Maria 

Arminda Mendes Correia Pacheco, com residência 

no Crato, para recuperação e requalificação de um 

imóvel, sito   na praça do município 8,10,12, no 

Crato. 

A senhora Vereadora Florinda Raposo pediu 

escusa de voto, não participando da discussão e 

votação, por razões de proximidade familiar da 

requerente. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 378 

Projeto de Regulamento Municipal de 

Funcionamento e Utilização da Área de Serviço de 

Autocaravanas do Concelho de Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A aprovação do projeto de regulamento 

municipal de funcionamento e utilização 

da área de serviço de autocaravanas do 

concelho de Crato nos termos da alínea k), 

nº 1, artigo 33º, do anexo à lei 75/2013,12 

setembro; 

2. Remeter o do projeto de regulamento 

municipal de funcionamento e utilização 

da área de serviço de autocaravanas do 

concelho de Crato a consulta publica nos 

termos do código do procedimento 

administrativo. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º 379 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 30/2022 de 28 de dezembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 03 de janeiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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