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EDITAL 
 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 22 de fevereiro 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 41 

Proposta de   Ata   n.º 30/2022,28 dezembro     

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do n.º 1 e 2, artigo 57.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, da ata n.º 30/2022, referente à reunião 

ordinária da câmara municipal do Crato, realizada 

no dia 28 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 42 

Transferência de Competências para a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo, no Âmbito do 

Decreto-Lei 55/2020, de 12 agosto – Ação Social – 

Acordo Prévio do Município do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A transferência de competências no 

domínio da ação social para CIMAA, por 

parte do Município do Crato, no âmbito do 

Decreto – Lei nº 55/2020, 12 de agosto, que 

concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social, ao abrigo dos 

artigos 12.º e 32.º da Lei n.º 50/2018, de 16 

de agosto; 

2. Remeter à Assembleia Municipal para 

aprovação da transferência de 

competências no domínio da ação social 

para CIMAA, por parte do Município do 

Crato, nos termos e para os efeitos 

previstos no artigo 20.º do Decreto – Lei nº 

55/2020, 12 de agosto, que concretiza a 

transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da ação 
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social, ao abrigo dos artigos 12.º e 32.º da 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo, que apresentará 

declaração de voto, e dos senhores Vereadores 

Pedro Coelho, que apresentará declaração de voto 

e Marco Mendonça, que apresentará declaração 

de voto, uma abstenção da senhora Vereadora 

Florinda Raposo e um voto contra do senhor 

Vereador José Correia da Luz, que apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º 43 

Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de 

Avaliação do Ano de 2022 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. O Relatório de Avaliação, referente a 2022, 

do grau de observância do respeito pelos 

direitos e garantias constantes na Lei n.º 

24/98, de 26 de maio; 

2. Remeter o Relatório de Avaliação, 

referente a 2022, aos Partidos da Oposição 

e à Assembleia Municipal. 

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, que 

apresentará declaração de voto. 

 

Deliberação n.º 44 

Associação de Amizade à Infância e Terceira 

Idade, Lar de Santo António, Aldeia da Mata - 

Pedido de Isenção de Taxas Urbanísticas para 

Projeto de Ampliação do Lar 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do n.º 1, artigo 12º do regulamento de taxas e 

licenças municipais, a isenção de taxas 

urbanísticas solicitado pela Associação de 

Amizade à Infância e Terceira Idade, Lar de Santo 

António, para o projeto de ampliação do lar, 

constantes do n.º 2 e 9, artigo 9º, capítulos VI a XIV 

da Tabela, de Taxas e Licenças do município do 

Crato. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 45 

União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso - Pedido de Isenção de Taxas 

Urbanísticas para Obra de Construção de 

Estaleiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do n.º 1, artigo 12º do regulamento de taxas e 

licenças municipais, a isenção de taxas 

urbanísticas solicitado pela União de Freguesias 

de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso 

para o projeto de construção de estaleiro, 

constantes do n.º 2 e 9, artigo 9º, capítulos VI a XIV 

da Tabela de Taxas e Licenças do município do 

Crato. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 46 

Associação Crato + – Pedido de Apoio de 

Transportes para Participação num Encontro 

Nacional de Juventude 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro o pedido solicitado pela   

Associação Crato +, para participação num 
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encontro nacional de juventude que decorrerá em 

Guimarães, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2023, 

com isenção de custos no valor de   789,84 euros. 

Por unanimidade. 

O senhor Presidente Joaquim Diogo pediu escusa 

de participação neste ponto da ordem de 

trabalhos tanto na discussão como na votação, 

por ter um familiar direto envolvido nos órgãos 

sociais da Associação. 

O senhor Vereador José Correia da Luz apresentou 

declaração de voto verbal. 

 

Deliberação n.º47 

Associação Desportiva de Flor da Rosa – Apoio 

Logístico para Prova de BTT 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

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

75/2013, de 12 de setembro o apoio 

logístico solicitado pela Associação 

Desportiva de Flor da Rosa com a cedência 

dos Balneários do Pavilhão Municipal, 

Edifício da Antiga Escola Primaria de Flor 

da Rosa, instalação de Pórtico insuflável, 

para a realização da sua prova anual de 

BTT, a realizar no dia 26 de fevereiro de 

2023; 

2. Isenção de Taxas do evento desportivo no 

valor de 19,50euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º48 

Concurso Público para Aquisição de Viatura 

Elétrica de Transporte de Passageiros para o 

Município do Crato - Adenda ao Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da lei a Prorrogação do prazo contratual e a 

minuta da adenda ao contrato para Aquisição de 

Viatura Elétrica de Transporte de Passageiros 

para o Município do Crato, a celebrar com a 

empresa Oceântia, Lda. 

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.º49 

Protocolo para a Gestão Partilhada do Espaço 

Museológico/Monumental do Mosteiro de Flor da 

Rosa   

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 protocolo entre a Direção Regional 

da Cultura do Alentejo (DRCALEN) e a Câmara 

Municipal do Crato (CMC), como forma de 

colaboração para a gestão do Mosteiro de Flor da 

Rosa. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º50 

Congregação das Testemunhas de Jeová Crato, - 

Cedência do Auditório Municipal e Apoio 

Logístico para o Evento Anual “Comemoração da 

Morte de Jesus Cristo” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

a cedência do Auditório Municipal do Crato, e 

apoio logístico dentro da disponibilidade 
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municipal à Congregação das Testemunhas de 

Jeová Crato, para realização do evento anual 

“Comemoração da Morte de Jesus Cristo” no 

próximo dia 4 de abril, às 20h00. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º51 

Ajal - Associação de Jovens de Alpalhão - Passeio 

Todo o Terreno – Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à Ajal - Associação de Jovens de 

Alpalhão para passagem de um passeio todo o 

terreno pelo Município do Crato, a realizar no dia 

11 de março de 2023 nos termos da alínea e) do n.º 

2, artigo 3º, conjugado com o artigo 4º, do Decreto 

Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 março. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n. º52 

Agrupamento de Escolas do Bonfim – Pedido de 

Utilização do Parque Aquático 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ao abrigo 

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

setembro, o apoio pedido pelo Agrupamento de 

escolas do Bonfim, traduzido na entrada gratuita, 

nas Piscinas Descobertas do Crato, caso estejam 

em funcionamento, no dia 21 de junho de 2023, 

para 30 crianças do 2.º ciclo e respetivos 

acompanhantes (professores e assistentes 

operacionais). 

Por unanimidade. 

 

 

 

 

Deliberação n.º53 

Licenciamento de Obras - Andreia da Costa Matos 

- Projeto de Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Andreia 

da Costa Matos, com residência no Crato, para 

aprovação do projeto de especialidades, referente 

à ampliação de habitação e construção de anexo, 

sito no bairro Carvalho Janeiro, n.º 35, em Flor da 

Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 54 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 04/2023 de 22 de fevereiro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 23 de fevereiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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