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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 19 de agosto de 2020 

 

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 212 

Voto de Pesar pelo Falecimento de Francisco 

Freire Ventura 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Voto de 

Pesar pelo falecimento de Francisco Freire 

Ventura, e apresentar à família enlutada em 

especial à viúva e aos filhos, as sentidas 

condolências. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 213 

Aprovação da Ata n.º 14/2020, de 25 de junho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

14/2020, de 25 de junho. 

Por unanimidade. 

O senhor Vereador Sérgio Godinho pediu escusa 

de voto por não ter estado presente na referida 

reunião. 

 

 

Deliberação n.º 214 

Aprovação da Ata n.º 15/2020, de 01 de julho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

15/2020, de 01 de julho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 215 

Rancho folclórico da Bela Vista de Gáfete – Pedido 

de Apoio Financeiro para 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A atribuição de um apoio financeiro ao 

Rancho Folclórico da Bela Vista de Gáfete, 

para o ano de 2020, no valor anual de 

€1.500,00 ( mil e quinhentos euros), pagos em 

5 prestações mensais, sendo a primeira 

prestação no valor de €300,00 (trezentos 

euros) a pagar em Agosto  e as restantes 

quatro no valor de 300,00 euros, mensais 

cada, a pagar nos meses de setembro a 

dezembro de 2020 , até ao dia 8, do mês, a que 
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disser respeito, através da emissão de cheque 

ou transferência bancária, para a Rancho 

Folclórico da Bela Vista de Gáfete; 

Um apoio financeiro pontual no valor de 50 

euros (cinquenta euros), por cada atuação do 

Rancho Folclórico da Bela Vista de Gáfete no 

âmbito do Plano de Atividades e devidamente 

comprovada; 

A cedência de transportes ao Rancho 

Folclórico da Bela Vista de Gáfete no âmbito 

do seu Plano de Atividades e dentro das 

disponibilidades municipais e requerido com 

30 dias de antecedência, bem como o apoio 

logístico inerente a atividade do rancho 

dentro das possibilidades municipais. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 216 

11.ª Modificação ao Orçamento 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 11.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2020. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

duas abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 217 

11.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 11.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2020. 

Por maioria com três votos favoráveis do senhor 

Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha e Marco Rosa e 

duas abstenções dos senhores Vereadores Ângelo 

Fernandes e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 218 

Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da 

Conceição, Crato – Pedido de Apoio para 

Pintura da Igreja Matriz 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio nos 

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

12 de setembro, à Fábrica da Igreja Paroquial 

Nossa Senhora da Conceição do Crato, traduzido 

na atribuição de um subsídio no valor de 

20.000,00 euros, para fazer face às despesas com 

as pinturas no exterior e interior da igreja. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 219 

RJUE – Determinação de Obras aos Proprietários 

do Edifício sito na Rua da Misericórdia, n. º 2 em 

Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A notificação aos proprietários do edifício sito 

na Rua da Misericórdia n.º 2, Crato, com a 

matriz predial urbana n.º 215, da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e 

Vale do Peso, nos termos do com o n.º 3, do 

artigo 89º do RJUE, n.º 1, tendo por base o Auto 

de Vistoria, anexo à informação nº 1763/2020 

de 11 de agosto, que classificou o edifício num 

estado de conservação “Péssimo”, estando 

em causa a segurança e salubridade do 

mesmo, determinando-se obras para a 
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demolição total das construções que ainda 

permanecem do edifício; 

Caso não sejam cumpridos os prazos 

estipulados por deliberação da Câmara 

Municipal, determinados nos termos do artigo 

89º do RJUE e não forem apresentados os 

elementos instrutórios nos prazos 

determinados para o efeito, ou estes forem 

objeto de rejeição, não sendo realizadas as 

obras dentro dos prazos que lhe forem 

fixados, que a Câmara Municipal possa 

desenvolver o processo administrativo de 

forma a permitir a sua execução coerciva, de 

acordo com o n.º 1, do artigo 91º do RJUE. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 220 

RJUE – Determinação de Obras aos Proprietários 

do Edifício sito na Rua da Misericórdia, n. º4 em 

Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A notificação dos proprietários do edifício sito 

na Rua da Misericórdia n.º 4, Crato, com a 

matriz predial urbana n.º 212, da União de 

Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e 

Vale do Peso, nos termos do com o n.º 3, do 

artigo 89º do RJUE, n.º 1, tendo por base o Auto 

de Vistoria, anexo à informação nº 1763/2020 

de 11 de agosto, parte integrante da presente 

proposta, que classificou o edifício num 

estado de conservação “Péssimo”, estando 

em causa a segurança e salubridade do 

edifício, determinando-se obras para a 

demolição total das construções que ainda 

permanecem do edifício; 

Caso não sejam cumpridos os prazos 

estipulados por deliberação da Câmara 

Municipal, determinados nos termos do artigo 

89º do RJUE e não forem apresentados os 

elementos instrutórios nos prazos 

determinados para o efeito, ou estes forem 

objeto de rejeição, não sendo realizadas as 

obras dentro dos prazos que lhe forem 

fixados, que a Câmara Municipal possa 

desenvolver o processo administrativo para 

dar execução imediata, de acordo com o n.º 1, 

do artigo 91º do RJUE. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 221 

RJUE – Determinação de Obras aos Proprietários 

do Edifício sito na Rua da Misericórdia, n. º 8 e 10 

em Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A  notificação aos proprietários do edifício 

sito na Rua da Misericórdia n.º 8 e 10, Crato, 

com a matriz predial urbana n.º 206, da União 

de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa 

e Vale do Peso, nos termos do com o n.º 3, do 

artigo 89º do RJUE, n.º 1, tendo por base o Auto 

de Vistoria, anexo à informação nº 1765/2020 

de 11 de agosto, parte integrante da presente 

proposta, que classificou o edifício num 

estado de conservação “Médio”, estando em 

causa a segurança e salubridade do edifício, 

determinando-se a execução de obras de 

conservação no edifício; 
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Caso não sejam cumpridos os prazos 

estipulados por deliberação da Câmara 

Municipal, determinados nos termos do artigo 

89º do RJUE e não forem apresentados os 

elementos instrutórios nos prazos 

determinados para o efeito, ou estes forem 

objeto de rejeição, não sendo realizadas as 

obras dentro dos prazos que lhe forem 

fixados, que a Câmara Municipal possa 

desenvolver o processo administrativo para 

dar execução imediata, de acordo com o n.º 1, 

do artigo 91º do RJUE. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 222 

Licenciamento de Obras – Projeto de 

Arquitetura a Deferir – Rosália Susana Neves 

Aires 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Rosália Susana 

das Neves Aires, com residência em Lisboa, para 

alteração de uma construção para habitação, sito 

na Tapada da Urra, em Flor da Rosa. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 223 

Licenciamento de Obras – Projeto de 

Arquitetura a Deferir – Marco António 

Resende Gomes e Rosa Maria Resende Gomes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura apresentado por Marco António 

Resende Gomes e Rosa Maria Resende Gomes, 

com residência no Crato, para alteração de um 

prédio de habitação, sito na Rua da Sobreira, n.º 

28, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 224 

Licenciamento de Obras – Projeto de 

Legalização a Deferir – Coutada de Barros, 

Sociedade Agropecuária Lda 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Legalização apresentado por Coutada de 

Barros, Sociedade Agropecuária, Lda., com sede no 

Crato, para ampliação de um armazém agrícola, 

sito na Coutada de Barros, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 225 

Licenciamento de Obras – Comunicação 

Prévia a Deferir – Vasco Alfaia Gorgulho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Pedido 

de Comunicação Prévia apresentado por Vasco 

Alfaia Gorgulho, com residência em Aveiras de 

Cima, para construção de uma piscina e arranjos 

exteriores, sito na Rua 25 de abril, n.º 2, no Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 226 

Apoio à Natalidade – Flávia Cristino 

Branquinho Carrilho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, a Flávia Cristino 

Branquinho Carrilho, traduzido na atribuição do 

cheque farmácia no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros) e, no pagamento de €900,00 
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euros em doze prestações mensais e sucessivas, 

uma vez que se cumprem os requisitos previstos no 

supra identificado Regulamento por incentivo ao 

segundo filho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 227 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 18/2020 de 19 de agosto foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 19 de agosto de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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