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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 21 de outubro 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 271 

Aprovação da Ata n.º 20/2020, de 16 de setembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

20/2020, de 16 de setembro. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

vereadores João Manuel Farinha, Marco Rosa e 

Sérgio Godinho e com uma abstenção do senhor 

Vereador Marco Mendonça, por não ter estado 

presente na reunião a que diz respeito a ata. 

 

Deliberação n.º 272 

Aprovação da Ata n.º 21/2020, de 07 de outubro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

21/2020, de 07 de outubro. 

O senhor Vereador Sérgio Godinho pediu escusa 

de voto por não ter estado presente na reunião a 

que diz respeito a ata. 

Por unanimidade. 

 

 

Deliberação n.º 273 

Aprovação da Ata n.º 22/2020, de 13 de outubro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

22/2020, de 13 de outubro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 274 

Hasta Pública – Venda de Azeitona 

A Câmara Municipal deliberou aprovar através de 

Hasta Pública a venda da azeitona nas árvores 

existentes nos prédios rústicos identificados na 

informação dos serviços, com o valor base de 

100,00 euros, não podendo haver lances inferiores 

a 10,00 euros, acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 275 

Hasta Pública- Venda de Pinhas 

A Câmara Municipal deliberou aprovar através de 

Hasta Publica a venda das pinhas nas árvores 

existentes nos prédios rústicos identificados na 
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informação dos serviços, com o valor base de 

100,00 euros e lances não inferiores a 10,00 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 276 

Grupo de Humanização do Hospital José Maria 

Grande Portalegre - Festa de Natal 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir um 

subsídio no valor de 150,00 Euros (cento e 

cinquenta euros) ao Grupo de Humanização do 

Hospital Doutor José Maria Grande – Portalegre. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 277 

14.ª Modificação ao Orçamento 2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 14.ª 

Modificação ao Orçamento Municipal 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 278 

14.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

2020 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 14.ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 279 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Crato – Pedido de Apoio para 

Aquisição de Ambulância Tipo A2 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o apoio à 

Associação de Bombeiros Voluntários do Crato, 

com a atribuição de um subsídio no valor de 

50.000,00 euros, para fazer face às despesas 

inerentes à aquisição de uma ambulância Tipo A2. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 280 

Concurso Público - Empreitada “Requalificação de 

Bairro de Casas Pré-Fabricadas e Espaço Urbano 

Envolvente” –Aprovação do Relatório Final e 

Minuta de Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

Nos termos da lei, as propostas contidas no 

relatório final, remetido pelo júri do concurso 

para a Empreitada “Requalificação de Bairro 

de Casas Pré-Fabricadas e Espaço Urbano 

Envolvente”, nomeadamente para efeitos de 

adjudicação à empresa Urbigav – 

Construções e Engenharia, S.A., cuja proposta 

ficou classificada em 1.º lugar, no valor de 

186.000 euros, acrescido do Iva a taxa legal em 

vigor; 

Nos termos da lei a minuta do contrato 

referente à empreitada “Requalificação de 

Bairro de Casas Pré-Fabricadas e Espaço 

Urbano Envolvente”, a celebrar com a 

empresa Urbigav – Construções e 

Engenharia, S.A. 

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 Marco 

Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 281 

Concurso Público - Empreitada “Execução de 

Rotunda 245/119” –Aprovação do Relatório Final e 

Minuta de Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 
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Nos termos da lei, as propostas contidas no 

relatório final, remetido pelo júri do concurso 

para a Empreitada “Execução de Rotunda 

245/119”, nomeadamente para efeitos de 

adjudicação à empresa Urbigav – 

Construções e Engenharia, S.A., cuja proposta 

ficou classificada em 1.º lugar, no valor de 

289 995,21 euros, acrescido do Iva a taxa legal 

em vigor; 

Nos termos da lei a minuta do contrato 

referente à Empreitada “Execução de 

Rotunda 245/119”, a celebrar com a empresa 

Urbigav – Construções e Engenharia, S.A. 

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 Marco 

Mendonça e Sérgio Godinho. 

 

Deliberação n.º 282 

Ação Social Escolar – Atribuições de Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do “Escalão A” a 3 alunos e “Escalão B” a 

3 alunos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 283 

Licenciamento de Obras – Projeto de 

Especialidades a Deferir – Marco António 

Resende Gomes e Rosa Maria Resende Gomes 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, 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 284 

Licenciamento de Obras – Projeto de 

Especialidades a Deferir – Fernando Manuel da 

Conceição Vinagre 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Especialidades, apresentado por Fernando 

Manuel da Conceição Vinagre, com residência em 

Gáfete, para ampliação de armazém, sito na Rua 

dos Correios, n.º 15, em Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 285 

Licenciamento de Obras – Projeto de Arquitetura 

a Deferir – Adelino Mendes Correia 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Adelino Mendes 

Correia, com residência em Gáfete, para 

construção de uma garagem, sito na Rua da 

Boavista, n.º 7, em Gáfete. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 286 

Licenciamento de Obras – Projeto de Arquitetura 

a Deferir – Cecília Silva da Conceição Flores 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Cecília Silva da 

Conceição Flores, com residência em Alenquer, 

para ampliação de um prédio de habitação, sita na 

Rua da Fonte Nova, n.º 17, em Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 
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Deliberação n.º 287 

Protocolo de Colaboração entre o Turismo do 

Alentejo, ERT e Municipio do Crato e os Municípios 

Parceiros para a Criação e Dinamização de uma Rede 

Integrada de Centros de Cicling do Alentejo e Ribatejo 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta 

de protocolo a celebrar entre o Município do Crato, 

o Turismo do Alentejo, ERT e os Municípios 

Parceiros, que tem como objeto a criação e 

dinamização de uma rede integrada de Centros 

BTT, com percursos para a prática do ciclismo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 288 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 23/2020 de 21 de outubro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 22 de outubro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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