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EDITAL 

 

 

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 26 

Proposta de   Ata   n.º 29/2022,16 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 29/2022, referente à reunião 

extraordinária da câmara municipal do Crato, 

realizada no dia 16 de dezembro de 2022. 

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, que apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 27 

Adenda ao Acordo de Colaboração por Tempo 

Determinado para a Execução de Trabalhos pelos 

Municípios à Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A.    

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A adenda ao Acordo de Colaboração por 

tempo determinado para a Execução de 

Trabalhos pelos Municípios à Águas do 

Alto Alentejo, E.I.M., S.A; 

2. Remeter à Assembleia Municipal a 

adenda ao Acordo de Colaboração por 

tempo determinado para a Execução de 

Trabalhos pelos Municípios à Águas do Alto 

Alentejo, E.I.M., S.A. 

O senhor Presidente Joaquim Diogo pediu escusa 

de voto por não ter estado presente na referida 

reunião por se encontrar de férias. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo, que 

apresentará declaração de voto, e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho, Marco Mendonça e 

Florinda Raposo e um voto contra do senhor 

Vereador José Correia da Luz, que apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 28 

“Grupo de Saúde – O Meu Doutor” – Pedido de 

Espaço Público Para Rastreio Auditivo     

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

do espaço público de estacionamento para uma 

unidade móvel de rastreio auditivo e montagem 

de tenda no Jardim Municipal, junto ao Coreto, no 

âmbito da realização de um rastreio auditivo 

gratuito, a ter lugar no dia 16 ou 17 de fevereiro 

2023, pelo “grupo de saúde –O meu doutor”. 

Por unanimidade 
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Deliberação n.º 29 

40ª   Volta   ao Alentejo em Bicicleta - Partida de 

Etapa Crato - Castelo de Vide - Patrocínio 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Nos termos da al. u), art.º 33.º, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, o patrocínio no valor de 

7500 euros acrescido do IVA à taxa legal, à 

empresa Podium Events, S.A., para realização 

da quarta etapa da 40.ª volta ao Alentejo em 

bicicleta com partida do Crato e grande parte 

da corrida no concelho, seguindo para Castelo 

de Vide, onde será o final de etapa; 

2. O respetivo apoio logístico necessário ao 

evento. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 30 

Requerimento de Apoio a Natalidade a Anamaria  

Tautean 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Anamaria Tautean, residente no Crato, 

de um cheque farmácia, no valor de 250,00€ e o 

pagamento de 600,00€ em 12 prestações mensais, 

de conformidade com a alínea B), do n.º 1, do artigo 

4.º, do Regulamento Municipal de Apoio à 

Natalidade, por incentivo ao nascimento do 1.º 

filho. 

Por unanimidade 

O senhor Vereador José Correia da Luz apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

 

 

 

 

Deliberação n.º 31 

Requerimento de Apoio a Natalidade a Adelina 

Maria Batista Sequeira 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Adelina Maria Batista Sequeira, 

residente em Gáfete, de um cheque farmácia, no 

valor de 250,00€ e o pagamento de 900,00€ em 12 

prestações mensais, de conformidade com a alínea 

B), do n.º 1, do artigo 4.º, do Regulamento 

Municipal de Apoio à Natalidade, por incentivo ao 

nascimento do 2.º filho. 

Por unanimidade 

O senhor Vereador José Correia da Luz apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º32 

Requerimento de apoio a Natalidade a Ana Sofia 

Marques Miranda 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição a Ana Sofia Marques Miranda, residente 

em Vale do Peso, de um cheque farmácia, no valor 

de 250,00€ e o pagamento de 600,00€ em 12 

prestações mensais, de conformidade com a alínea 

B), do nº 1, do artigo 4.º, do Regulamento 

Municipal de Apoio à Natalidade, por incentivo ao 

nascimento do 1.º filho. 

Por unanimidade. 

O senhor Vereador José Correia da Luz apresentou 

declaração de voto verbal. 
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Deliberação n.º33 

Universidade Sénior do Crato – Manobra Principal 

- Atribuição de Subsídio Mensal para 2023 e Apoio 

Logístico 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Atribuir à Universidade Sénior do Crato - 

Manobra Principal um subsídio, para o 

período de fevereiro a julho de 2023, no 

valor de 10.500 euros, pagável em 6 

prestações mensais. A primeira prestação 

no valor de 3000 euros, pagável no mês de 

fevereiro e as restantes 5 prestações no 

valor de 1500 euros cada, a pagar de março 

a julho de 2023, ate dia 24 de cada mês; 

2. Apoio logístico para as atividades a 

desenvolver no âmbito do seu Plano Anual 

de Atividades, incluindo os transportes 

para as freguesias dentro das 

possibilidades municipais e isenção de 

taxas municipais devidas; 

3. 1000 km para viagens de estudo e 

atuações da tuna   a determinar pela 

Universidade Sénior do Crato – Manobra 

Principal em consonância com a 

disponibilidade municipal; 

4. Cedência de Instalações municipais para o 

desenvolvimento da atividade regular 

dentro da disponibilidade municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º34 

Podium Eventos, S.A – 40.ª Volta ao Alentejo em 

Bicicleta – Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. Emitir parecer favorável à passagem da 

“40.ª Volta ao Alentejo”, no Município do 

Crato, a realizar entre os dias 22 e 26 de 

março de 2023. Remeteu os percursos 

constatando-se que a passagem pelo 

município ocorrerá na 4ª etapa, que liga 

Crato a Castelo de Vide, no dia 25 de 

março, sábado, a partir das 10 horas com 

início no Crato, nos termos da alínea e) do 

nº 2, artigo 3º, conjugado com o artigo 4º, 

do Decreto Regulamentar nº 2-A, 2005, 24 

março; 

2. Divulgação dos horários e locais de 

passagem no município. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º35 

Corrida Sempre Mulher - Convite à Câmara 

Municipal de Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

da alínea u), n. º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro: 

1. Divulgação do evento; 

2. Pagamento das inscrições e transporte, 

dos colaboradores/munícipes; 

3. Oferta de lanche aos participantes. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º36 

Protocolo de Colaboração entre o Município e a 

Subcomissão de Coordenação Regional do 

Alentejo para o Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea r), n. º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 
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de setembro o Protocolo de Colaboração entre o 

Município do Crato e a Subcomissão de 

Coordenação Regional do Alentejo para o Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na infância. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º37 

Acordo de Cooperação para a Constituição da 

Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Alto 

Alentejo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea r), n. º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o Acordo de Cooperação para a 

Constituição da Rede Intermunicipal das 

Bibliotecas do Alto Alentejo, a celebrar entre a 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas (DGLAB), a CIMAA e os municípios que 

a integram. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º38 

Licenciamento de Obras - Fernando Manuel de 

Jesus Tapadas - Pedido de Informação Prévia a 

Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Fernando 

Manuel de Jesus Tapadas, com residência na Ponte 

de Sôr, para aprovação do pedido de informação 

prévia, referente à construção de casas de madeira, 

sito na Herdade da Barroqueira, Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º39 

Licenciamento de Obras - Vítor Domingos Xavier 

dos Santos - Projeto de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Vítor 

Domingos Xavier dos Santos, com residência no 

Cartaxo, para aprovação do projeto de 

arquitetura, referente à ampliação de um prédio 

de habitação, sito na estrada do Crato, 31, em 

Aldeia da Mata. 

 

Deliberação n.º 40 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 03/2023 de 08 de fevereiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 09 de fevereiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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