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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 26 de janeiro de 2023 

 

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 10 

Proposta de   Ata   n.º 27/2022,30 novembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, da ata n.º 27/2022, referente à reunião 

ordinária da câmara municipal do Crato, realizada 

no dia 30 de novembro de 2022. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 11 

Proposta de   Ata   n.º 28/2022,14 dezembro   

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, da ata n.º 28/2022, referente à reunião 

ordinária da Câmara municipal do Crato, realizada 

no dia 14 de dezembro de 2022. 

O senhor Presidente Joaquim Diogo pediu escusa 

de voto por não ter estado presente na referida 

reunião por se encontrar de férias. 

Por unanimidade 

 

 

Deliberação n.º 12 

Projeto Crato por Tudo 4G - CLDS – Pedido de Apoio 

de Transporte para Visita de Estudo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

12 de setembro o pedido solicitado pelo Projeto 

Crato por Tudo 4G – CLDS, consubstanciado no apoio 

de transportes para visita de estudo com alunos 

da escola profissional Agostinho Roseta à ASAE - 

Autoridade de Segurança Alimentar em Lisboa, 

com isenção de custos no valor de 394,82 euros. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 13 

Paroquia Nossa Senhora da Luz - Vale do Peso - 

Pedido de Apoio de Transportes para a 

Celebração da Festa em Honra de Nossa Senhora 

da Luz 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio 

traduzido na cedência de transporte para 

deslocação da Filarmónica do Crato no dia 2 de 

fevereiro 2023, por ocasião da festa em honra da 
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Nossa Senhora da Luz, com isenção de custos no 

valor de 197,46 euros. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 14 

Concessão do Direito de Exploração do Snack-Bar 

Cafetaria do Jardim Temático do Crato – 

Aprovação do Caderno de Encargos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O caderno de encargos e programa de 

concurso para a ocupação do Snack-Bar 

Cafetaria do Jardim Temático do Crato, 

sendo parte integrante da presente 

proposta, cuja base de licitação é de 125 

euros, para os meses de abril a setembro, e 

de 25 euros para os meses de outubro a 

março, valor ao qual acresce o IVA à taxa 

legal em vigor, não podendo haver lances 

inferiores a 25 euros, aplicados 

paralelamente aos dois períodos; 

2. A abertura da hasta pública para a outorga 

da concessão do direito de ocupação do 

Snack-Bar Cafetaria do Jardim Temático do 

Crato, respeitando as formalidades legais; 

3. Designar a comissão de análise das 

propostas e de condução da sessão, 

constituída por: David Manuel Claro da 

Luz,  Técnico Superior do Município do 

Crato, que preside à comissão, Mário  

António Jesus Matos, Coordenador Técnico 

da DAF, como vogal efetivo, Pedro 

Guilherme Vieira Barrento Charneco, 

Técnico Superior  do Município do Crato, 

como vogal efetivo, e Maria José Esteves 

Gomes da Costa, chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira do Município 

do Crato e Cláudia da Conceição Mourato 

Antunes, Assistente técnica do Município 

do Crato, na qualidade de vogais suplentes; 

4. Por razões de celeridade e economicidade 

procedimental, delegar no presidente da 

câmara a Competência para Adjudicar o 

procedimento, proceder à Prestação de 

esclarecimentos, retificações e alterações 

das peças procedimentais e aprovar a 

minuta do contrato; 

5. Designar como gestora do Contrato a Dra. 

Maria José esteves Gomes da Costa, Chefe 

de Divisão Administrava e Financeira da 

câmara municipal do Crato. 

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 15 

Associação de Amizade à Infância e Terceira Idade – 

Lar de St. º António – Doação de Lote de Terreno 

Municipal na Tapada de St. º António, em Aldeia da 

Mata, Para Obra Social 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a doação à 

Associação de Amizade à Infância e Terceira 

Idade, Lar de Santo António em Aldeia da Mata, 

do lote de terreno, inscrito na matriz predial 

urbana de Aldeia da Mata com o artigo 956 e 

descrito na conservatória do Registo Predial do 

Crato sob o número 1226/20230112, com o valor 
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patrimonial de 17 780 euros, para ampliação e 

adequação das infraestruturas à sua obra social. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º16 

Associação Gafanhotos do Mato - Pedido de Isenção 

de Taxas para Passeio de Motos e  Quads 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação Gafanhotos do Mato traduzido isenção 

das taxas no âmbito do XVI passeio de motos e 

Quads, a ter lugar no dia 28 de janeiro de 2023, no 

valor de 19,50 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º17 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso – Pedido de Apoio Logístico 

para XXV Prova de Vinhos e XI Festival do Arroz 

Doce 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

União de Freguesias traduzido na cedência de 

palco, iluminação, som, 6 aquecedores a gás e 2 

stands; no âmbito da realização da XXV Prova dos 

Vinhos de Vale do Peso e o XI Festival do Arroz 

Doce, a ter lugar no dia 4 de fevereiro de 2023, com 

a isenção de custos no valor de 694 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º18 

Fundo de Maneio para Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social (SAAS) 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Fundo de 

Maneio a gerir pela Chefe da Divisão 

Desenvolvimento Social, Dra. Ana Rosa Gonçalves 

Carita, ou seu substituto legal, para despesas 

correntes de caráter urgente  no valor de 100€, nos 

termos do art.º 34º da Norma de Controle Interno 

do Município do Crato, correspondente à rubrica 

orçamental “04.08.02 – Transferências Correntes – 

Famílias- Outros”, para ocorrer a situações 

urgentes e inadiáveis no domínio da atribuição de 

prestações de carácter individual com a 

finalidade de colmatar situações de emergência 

social e de comprovada carência económica, no 

âmbito do SAAS. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º19 

Comissão Proteção de Crianças e Jovens do Crato-

Fundo Maneio Para 2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do art.º 34º (Fundos de Maneio) da Norma de 

Controlo Interno em vigor no Município do Crato a 

constituição de fundos conjugado com a alínea a), 

no n.º 3 do art.º 14.º, da Lei de Proteção de Crianças 

e Jovens em Perigo – Lei 142/2015 de 8 de setembro, 

a constituição do Fundo de Maneio para a CPCJ do 

Crato no valor de 52,00 euros, que ficará a cargo da 

sua Presidente. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º20 

Cedência do Pavilhão Desportivo e da Piscina 

Coberta para Atividades Educativas do Centro 

Infantil "A Eira"   

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A Minuta de Protocolo para a utilização 

regular das instalações da piscina 

municipal coberta, pela Santa Casa 

Misericórdia do Crato, para atividades 
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educativas do centro infantil “a Eira”, nos 

termos do regulamento de utilização em 

vigor, com isenção de custos no valor de 

450 euros; 

2. Nos termos da alínea u), art.º 33º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, da cedência do 

Pavilhão Desportivo, sem custos, 

quinzenalmente às quintas feiras entre as 

10h00 e as 12h00, por cerca de 30 crianças 

do Centro Infantil “A Eira”, acompanhadas 

pelo Técnico da Misericórdia, professor 

Nelson Carvalho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º21 

Apoio a Programa de Atividade Física, EIP 

Bombeiros 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

das alíneas r) e u), do n.º 1, art.º 33º, da Lei 75/2013, 

o apoio à E.I.P, através de  atividades: Workout 

funcional, nas instalações da Associação dos 

Bombeiros Voluntários do Crato, às segundas 

feiras, entre as 10h00 e as 10h45, ou noutro 

horário que, entre as partes, se venha a revelar 

mais conveniente, monitorizada pelos técnicos de 

desporto da câmara Municipal e Hidroginástica, 

na Piscina Coberta, às quintas feiras, entre as 

10h30 e as 11h15, ou noutro horário que, entre as 

partes, se venha a revelar mais conveniente, com 

a respetiva isenção de custos da utilização da 

Piscina Municipal. 

Por unanimidade. 

 

 

 

Deliberação n.º22 

Regulamento Municipal n.º 790/2021 - Medidas 

de Apoio à Habitação  

A Câmara Municipal deliberou aprovar apoiar, nos 

termos da Chefe de Divisão de Desenvolvimento 

Social n.º 2976/2022, na sequência de Informação 

do SAAS e ao abrigo do regulamento municipal n.º 

790/2021, em melhoramentos na sua habitação, 

sita em Monte da Pedra, conforme relatório da 

comissão de análise, até ao limite de 5.000€; 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º23 

37ª Feira Artesanato e Gastronomia do 

Crato/Festival do Crato - Aprovação do Normativo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O Normativo da 37ª Feira de Artesanato e 

Gastronomia/Festival do Crato, nos 

termos da alínea e) do n. º1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

2. Publicitar nos termos do artigo 56.º, n.º 1, 

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

“Normativo da 37ª Feira de Artesanato e 

Gastronomia/Festival do Crato”. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo que apresentou 

declaração de voto verbal e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e Florinda Raposo, uma 

abstenção do senhor Vereador Marco Mendonça e 

um voto contra do senhor Vereador José Correia 

da Luz, que apresentou declaração de voto verbal. 
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Deliberação n.º24 

Licenciamento de Obras - Natércia   João Gaspar 

Cabaço Maltinha - Projeto de Legalização a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Natércia   

João Gaspar Cabaço Maltinha, com residência em 

Évora, para aprovação do projeto de legalização, 

referente à alteração de um prédio de habitação, 

sito na rua da Boavista, 22, em Aldeia da Mata 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 25 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 02/2023 de 26 de janeiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato,  27 de janeiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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