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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 08 de março 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 55 

Proposta de   Ata   nº 1/2023, 11 janeiro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, da ata n.º 1/2023, referente à reunião 

ordinária da Câmara Municipal do Crato, realizada 

no dia 11 de janeiro de 2023. 

O senhor Vereador Sérgio Godinho pediu escusa 

de voto por não ter estado presente na referida 

reunião. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 56 

Coordenador Municipal de Proteção Civil - 

Fixação do Estatuto Remuneratório 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

remuneração do Coordenador Municipal de 

Proteção Civil, de conformidade com o n.º 5, artigo 

14.º –A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, 

fixando a remuneração mensal no montante 

pecuniário correspondente a 4.ª posição 

remuneratória da carreira de técnico superior, 

nível 24, da tabela remuneratória única, que 

corresponde atualmente ao valor de 1.737,04 

euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 57 

Abertura de Procedimento Concursal Comum de 

Recrutamento para Preenchimento de Um Posto 

de Trabalho Previsto e Não Ocupado no Mapa de 

Pessoal do Município do Crato para o Ano de 2023, 

na Modalidade de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas por Tempo Indeterminado 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A abertura do procedimento Concursal 

identificado no considerando n.º 3, da 

presente proposta, para preenchimento do 

lugar previsto e não ocupado no Mapa de 

Pessoal da Câmara Municipal para o ano 

de 2023, com vista à celebração de 
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Contrato de Trabalho em Funções 

Publicas por Tempo Indeterminado; 

2. Autorizar a abertura do presente 

procedimento Concursal nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, 

permitindo que ao mesmo possam 

concorrer trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público, tendo em 

vista o preenchimento do posto de 

trabalho acima identificado, na 

modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo 

indeterminado, tendo em conta os 

princípios de racionalização, eficiência e 

economia processual que devem presidir à 

atividade Municipal e considerando as 

funções de especial interesse público que o 

mesmo visa prosseguir, bem como a 

salvaguarda das prioridades definidas na 

alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º da LTFP. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 58 

Contratos de Prestação de Serviços nas 

Modalidades de Tarefa e Avença - Parecer Prévio - 

Autorização Genérica 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

1. A emissão de parecer prévio favorável, nos 

termos do artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 

26 de maio, para a renovação dos contratos de 

prestação de serviços na modalidade de 

avença em vigor no Município do Crato, 

garantida que seja a conformidade e 

oportunidade das condições para a sua 

renovação, e que a esta data são os que constam 

no quadro infra: 

Objeto 
Inicio do 

Contrato 
Prazo 

N.º 

renovações 

Term

o 

Funções de Assistente de 

Serviços Gerais 
15/03/2021 

12 

meses 
1 

14/03/

2023 

Assegurar o 

funcionamento do 

refeitório do 

Agrupamento de Escolas 

06/12/2021 
12 

meses 
1 

05/12/

2023 

Funções de Assistente de 

Comunicação 
01/04/2021 

12 

meses 
1 

31/03/

2023 

Acompanhamento do 

Setor de Educação no 

âmbito das competências 

transferidas 

06/12/2021 
12 

meses 
1 

05/12/

2023 

Funções de Assistente de 

Comunicação 
01/04/2021 

12 

meses 
1 

31/03/

2023 

Funções de Assistente de 

Contabilidade 
01/04/2021 

12 

meses 
1 

31/03/

2023 

Funções de Assistente de 

Comunicação 
01/04/2021 

12 

meses 
1 

31/03/

2023 

Funções de Auxiliar de 

Ação Educativa - EBI/JI 

Crato 

13/09/2021 
12 

meses 
1 

12/09/

2023 

Funções de Auxiliar de 

Ação Educativa - EBI/JI 

Crato 

13/09/2021 
12 

meses 
1 

12/09/

2023 

Funções de Auxiliar de 

Ação Educativa - EBI/JI 

Crato 

13/09/2021 
12 

meses 
1 

12/09/

2023 

Acompanhamento e 

apoio psicopedagógico 

no Agrupamento de 

Escolas 

06/12/2021 
12 

meses 
1 

05/12/

2023 

Operacionalização de 

medidas a estratos 

específicos no âmbito da 

Ação Social 

01/02/2021 
12 

meses 
2 

31/01/

2024 

Auditor externo para 

proceder anualmente à 

revisão legal das contas 

do Município do Crato 

08/05/2014 1 ano 8 
07/05

/2023 

Desempenho das 

funções de Arquiteto 
03/04/2018 

12 

meses 
4 

02/04

/2023 
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Consultor Jurídico e 

Contencioso 
15/05/2020 

12 

meses 
2 

14/05/

2023 

Assistente de 

manutenção de 

equipamentos 

desportivos 

30/07/2021 
12 

meses 
1 

29/07

/2023 

 

2. Autorizar, ao abrigo do disposto no n.º 1 

do artigo 4.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 

de maio, para efeitos de melhor agilização e 

celeridade procedimental, o Presidente da 

Câmara a celebrar um máximo de 6 

contratos de prestação de serviços nas 

modalidades de tarefa ou avença e ou cujo 

objeto seja a consultadoria técnica, 

designadamente jurídica, arquitetónica, 

informática ou de engenharia, com dispensa 

do parecer favorável do órgão executivo, 

observando os requisitos constantes do n.º 3 

do mesmo artigo, e em conformidade com o 

previsto nas Grandes Opções do plano 

2023/2027 aprovadas pela Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, ao 

abrigo do disposto na alínea c), do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, e 

do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 

21 de junho, ambos os diplomas na sua 

redação atual; 

3. Aprovar que até ao final do mês seguinte 

a que digam respeito, seja dado 

conhecimento à Câmara Municipal da 

relação dos contratos celebrados ao abrigo 

desta autorização genérica de dispensa do 

parecer prévio favorável do órgão 

executivo. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores Pedro Coelho e José Correia da Luz e 

duas abstenções dos senhores Vereadores Sérgio 

Godinho, que apresentará declaração de voto e 

Florinda Raposo. 

 

Deliberação n.º 59 

“Gáfete 2023”, Prova de Resistência de Motos e 

Quads 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, o Protocolo de Colaboração a celebrar 

entre o Município do Crato e a Associação 

Recreativa Desportiva e Cultural, Pedaços de 

Romaria com sede em Portalegre consubstanciado 

num apoio financeiro de 4.500 euros, bem como 

disponibilizar o apoio logístico necessário à sua 

realização como contrapartida dos serviços 

prestados e como forma de cobrir despesas com o 

evento de Resistência, 2 Horas de Moto e Quads 

denominado, “Gáfete 2023”, a realizar no dia 1  de 

abril de 2023. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º 60 

Associação Gafanhotos do Mato - Pedido de 

Isenção de Taxas e Emissão de Parecer para 

Licenciamento de Prova de VII Passeio de Jipes – 

Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar ratificar 

nos termos do n.º 3, artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, o apoio à Associação Gafanhotos do 

Mato traduzido na emissão de parecer positivo e 

isenção de taxas no valor de 19, 50 euros, para o 
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seu VII Passeio de Jipes realizado no passado dia 4 

de março de 2023. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º61 

A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano – 

EPE - Cedência do Auditório Municipal   para a 

Realização de Uma Sessão Informativa sobre 

Rastreio do Cancro do Colon e Reto 

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, à 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano-

EPE, para a realização de uma sessão Informativa 

sobre Rastreio do Cancro do Colon e Reto no 

próximo dia 24 de março. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º62 

Cartão Municipal “Eu Sou Crato” - Emissão de 

Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

dos cartões “Eu Sou Crato” n.ºs 151, 152,153,154. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º63 

Emissão de Cartão Municipal do Jovem (CMJ)    

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

do CMJ n.º 640. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º64 

Protocolo entre a Câmara Municipal do Crato e a 

FAUL para Ações de Cooperação na Área de 

Estudos do Urbanismo e do Património Cultural 

Urbano da Vila do Crato e do Concelho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

das alíneas o) E u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a minuta de 

protocolo entre a Câmara Municipal do Crato e a 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de 

Lisboa para desenvolvimento de ações de 

cooperação na área de estudos do urbanismo e do 

património cultural urbano da vila do Crato e do 

concelho. 

Por unanimidade 

 

Deliberação n.º65 

Transportugal  MTB Race - Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à Transportugal  MTB Race 

relativamente a uma prova velocipédica, na 

vertente de Bicicleta de Todo o Terreno, 

denominada Transportugal MTB Race, com início 

em Chaves e término em Vilamoura. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n. º66 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta branca aos CMI’s, n.ºs 1727 a 

1732. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º67 

Associação Futebol de Portalegre – Cedência do 

Estádio Municipal do Crato para Seleção Sub 14 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da al. u), nº 1, art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de 
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setembro, a cedência à Associação Futebol de 

Portalegre do estádio municipal do Crato, para a 

realização, , entre as 19h00 e as 21h00, dos dias 17 e 

24 de abril, 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 29 e 31 de 

maio e 7, 8, 10, 12 e 14 de junho, para treinos da 

Seleção Sub-14 Futebol Masculina, com vista à sua 

participação no “Torneio Lopes da Silva”. 

Por unanimidade. 

O senhor Vereador Sérgio Godinho apresentará 

declaração de voto. 

 

Deliberação n.º68 

Associação Futebol de Portalegre – Cedência do 

Estádio Municipal de Gáfete   para Seleção Sub 12 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, a cedência à Associação futebol de 

Portalegre do estádio municipal de Gáfete, para 

realização, entre as 19h00 e as 21h00, dos dias 17 e 

24 de abril e 1, 8 e 15 de maio, para treinos da 

Seleção Sub-12 Futebol Masculina, com vista à sua 

participação em Torneios Interassociações. 

Por unanimidade. 

O senhor Vereador Sérgio Godinho apresentará 

declaração de voto. 

 

Deliberação n.º69 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Norte 

Alentejano - Agência do Crato, Cedência do 

Auditório Municipal para Reunião com 

Agricultores Promovido pela Confagri 

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, à 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Norte 

Alentejano-Agência do Crato, para realização de 

uma reunião com agricultores, promovido pela 

Confagri, no próximo dia 13 de março, às 14h30. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º70 

Licenciamento de Obras - Sociedade Agrícola 

Couto da Maia - Projeto de Legalização a Deferir  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por 

Sociedade Agrícola Couto da Maia, com sede em 

Gáfete, para aprovação de legalização, referente à 

construção de um telheiro, sito no Couto da Maia, 

em Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º71 

Licenciamento de Obras - Ângelo Miguel Guerra 

Pires e Outros - Projeto de Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Ângelo 

Miguel Guerra Pires e Outros, com residência no 

Crato, para alteração da fachada de um edifício, 

sito   na rua D. Nuno de Gois, n.º 7, em Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º72 

Licenciamento de Obras - RPE – Ricardo Projin 

Erich Real Estate, Unip, Lda. - Projeto de 

Arquitetura a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Ricardo 

Projin Erich Real Estate, Unip, Lda., com sede em 

Salvaterra de Magos, para alteração de um prédio 
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de habitação, sito   na rua D. Nuno Álvares Pereira, 

n.º 74, em Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º73 

Licenciamento de Obras - Elsa Maria Coelho 

Carita Simão - Projeto de Especialidades a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento do pedido apresentado por Elsa 

Maria Coelho Carita Simão, com residência em 

Lisboa, para reconstrução de um prédio de 

habitação, sito   na rua Dr. Joaquim Tavares 

Machado, n.º 99, em Aldeia da Mata. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 74 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 05/2023 de 08 de março foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 09 de  de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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