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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 16 de setembro 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 242 

Licenciamento de Obras – Projeto de Arquitetura 

a Indeferir – Liliana Filipe Mourato Godinho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

indeferimento do Projeto de Arquitetura 

apresentado por Liliana Filipe Mourato Godinho, 

para ampliação de um prédio, sito na Rua da 

Boavista, n.º 22, em Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 243 

Posse Administrativa do Imóvel Degradado Sito 

na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 39, no 

Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

do artigo 91º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, a tomada de Posse 

Administrativa por parte do Município do Crato do 

imóvel degradado, sito na Rua Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral, 39, no Crato. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 244 

Administração Regional de Saúde do Alentejo – 

Retificação das Escalas de Turnos das Farmácias 

do Concelho no Ano de 2020 – Emissão de Parecer 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a emissão 

de parecer favorável referente à proposta da 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, 

referente à retificação à Escala de Turnos das 

Farmácias do Município do Crato para o ano de 

2020, depois de ouvidas as respetivas farmácias. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 245 

Catarina Beatriz Brito Elias Moura Torres – Emissão de 

Parecer Para Constituição de Compropriedade 

A Câmara Municipal deliberou aprovar emitir 

parecer favorável à pretensão da requerente 

Catarina Beatriz Brito Elias Moura Torres, para a 

emissão de certidão nos termos da lei, para o 

aumento de compartes do prédio rústico 

denominado “Pereira e Vale de Lamas”, inscrito 
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respetivamente na conservatória do registo predial 

de Crato, sob o numero 2456 e inscrito na matriz 

predial sob o art.º 2 da secção cadastral HH-HH1, 

da União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da 

Rosa e Vale do Peso. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 246 

34.ª Baja Portalegre – Parceria com o Automóvel Clube 

de Portugal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

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

setembro, a parceria entre o Automóvel Clube de 

Portugal e a Câmara Municipal do Crato, no 

âmbito da realização da 34.ª Baja de Portalegre 

500. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 247 

Grupo Desportivo e Recreativo Gafetense – 

Pedido de Apoio Para a Época Desportiva 

2020/2021 - Contrato Programa Desenvolvimento 

Desportivo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre 

o Município do Crato e o Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense, para a época 

desportiva 2020/21, tendo como objeto a 

execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, apresentado 

pelo Grupo Desportivo e Recreativo 

Gafetense; 

Um apoio financeiro ao Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense para a Época Desportiva 

2020/2021 no valor de 36.000,00 euros, a 

pagar de setembro de 2020 a maio de 2021, a 

que acresce 350 euros por cada escalão de 

formação integrado em calendário oficial e 

750 euros/mês para a secção de Futsal, a ter 

lugar, única e exclusivamente, durante os 

meses do quadro competitivo, mediante 

comprovação; 

Apoio logístico traduzido na cedência 

nomeadamente das instalações do Estádio 

Municipal do Crato, Estádio Municipal de 

Gáfete, Piscina Coberta, Pavilhão Desportivo, 

Parque Aquático, polidesportivos e outros 

imóveis necessários ao desenvolvimento 

desportivo, bem como cedência de transporte 

para todos os jogos oficiais , dentro da 

possibilidade municipal e devidamente 

solicitados com a antecedência que o 

regulamento obriga , tendo em devida 

consideração, as outras coletividades e 

associações do Concelho e a própria atividade 

da Câmara Municipal, oferta de equipamentos 

desportivos, se necessários com publicidade 

municipal para todos os escalões. Apoio 

logístico inerente a atividade desportiva 

apresentada. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 248 

Futebol Clube do Crato – Contrato Desenvolvimento 

Desportivo para 2020/2021 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre 
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o Município do Crato e o Futebol Clube do 

Crato, para a época desportiva 2020/21, tendo 

como objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, apresentado 

pelo Futebol Clube do Crato; 

Um apoio financeiro ao Futebol Clube do 

Crato para a Época Desportiva 2020/2021 no 

valor de 36.000,00 euros, a pagar de setembro 

de 2020 a maio de 2021, a que acresce 350 

euros por cada escalão de formação integrado 

em calendário oficial e 750 euros/mês para a 

secção de Futsal, a ter lugar, única e 

exclusivamente, durante os meses do quadro 

competitivo, mediante comprovação; 

Apoio logístico traduzido na cedência 

nomeadamente das instalações do Estádio 

Municipal do Crato, Estádio Municipal de 

Gáfete, Piscina Coberta, Pavilhão Desportivo, 

Parque Aquático, polidesportivos e outros 

imóveis necessários ao desenvolvimento 

desportivo, bem como cedência de transporte 

para todos os jogos oficiais , dentro da 

possibilidade municipal e devidamente 

solicitados com a antecedência que o 

regulamento obriga , tendo em devida 

consideração, as outras coletividades e 

associações do Concelho e a própria atividade 

da Câmara Municipal, oferta de equipamentos 

desportivos, se necessários com publicidade 

municipal para todos os escalões. Apoio 

logístico inerente a atividade desportiva 

apresentada. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 249 

Cartão Municipal do Idoso – Aprovação para 

Atribuição de Vinhetas no âmbito do Cartão 

Municipal do Idoso e Cartão Municipal do Jovem 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição de vinhetas brancas e azuis do CMI, 

conforme tabela anexa e parte integrante da 

presente proposta, bem como a emissão dos 

cartões jovens n.ºs 593 e 594. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 250 

Partido Comunista Português – Direção 

Organização Regional de Portalegre - Pedido de 

Auditório Municipal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

das instalações do auditório municipal, ao PCP, no 

dia 10 de outubro de 2020, no âmbito do seu 

centenário a realização de um debate sobre “A 

Intervenção do PCP pelo direito a um Ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado”. 

O senhor Vereador Marco Rosa pediu escusa de 

voto por impedimento legal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 251 

Auxílios Financeiros a Estudantes do Ensino 

Superior (Ano letivo 2020-2021) 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Atribuir os auxílios financeiros a estudantes 

do Município que frequentem o Ensino 

Superior no ano letivo 2020/2021, nos termos 

do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, publicado no Diário da 

República n.º 20, de 27 de janeiro de 2012; 
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Fixar o auxílio financeiro anual por aluno 

contemplado, consubstanciado no valor a ser 

publicado pela DGES, (697 euros), para a 

propina a cobrar no ensino superior para o ano 

letivo 2020/2021; 

A atribuição deve ser feita pelo tempo de 

execução das aulas, nos termos do ponto nº 2, 

artigo 15ª do Regulamento, sendo a primeira 

prestação paga após a homologação da lista 

definitiva dos candidatos aprovados, até 

termino do ano letivo; 

Fixar o número global de bolseiros em 

quinze; 

Designar os elementos do Júri de seleção, 

composto por: 

Dra. Ana Rosa Gonçalves Carita, Chefe de 

Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara 

Municipal; 

Dra. Lúcia Maria Lopes Gonçalves, Diretora do 

Agrupamento de Escolas do Crato; 

Dra. Joana de Bastos Leitão Marques 

Curinha, Técnica Superior de 

Desenvolvimento Social da Câmara Municipal. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 252 

Licenciamento de Obras – Comunicação Prévia a 

Deferir – Augusto Lopes Cardoso 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Pedido 

de Comunicação Prévia a Deferir, foi apresentado 

por Augusto Lopes Cardoso, com residência no 

Crato, para construção de uma vedação e 

legalização de um anexo, sito na Av. ª dos 

Bombeiros Voluntários, n.º 19, no Crato. 

Por unanimidade. 

Deliberação n.º 253 

Licenciamento de Obras – Projeto de Arquitetura 

a Deferir – João Paulo Prioste Mourato e Sónia 

Raquel Correia Santos 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura a Deferir, foi apresentado por João 

Paulo Prioste Mourato e Sónia Raquel Correia 

Santos, com residência no Crato, para construção 

de um prédio de habitação, sito na Av. ª dos 

Bombeiros Voluntários, Lote 30, no Crato, é de 

deferir. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 254 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 20/2020 de 16 de setembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 17 de setembro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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