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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 18 de novembro 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 303 

Aprovação da Ata n.º 24/2020, de 04 de novembro 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Ata n.º 

24/2020, de 04 de novembro. 

Por maioria com quatro votos favoráveis do 

senhor Presidente Joaquim Diogo e dos senhores 

Vereadores João Manuel Farinha, Marco 

Mendonça e Marco Rosa e com uma abstenção do 

senhor Vereador Ângelo Fernandes por não ter 

estado presente na referida reunião. 

 

Deliberação n.º 304 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Portalegre – Pedido de Apoio Para Colheita de 

Sangue   

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir um 

subsídio no valor de 400 Euros (Quatrocentos 

euros) à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Portalegre, em razão da realização de 

colheitas de sangue a fora do Hospital Dr. José 

Maria Grande, ao abrigo da al. u), art.º 33.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 305 

Horário das Farmácias do Concelho – 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 escala de turnos das Farmácias do 

Município do Crato para o ano de 2021, depois de 

ouvidas as respetivas farmácias. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 306 

Comissão Municipal de Trânsito – Apreciação e 

Aprovação de Alterações ao Trânsito e Sinalética 

no Concelho do Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

O conteúdo inserto na Ata nº 1/2020, da 

Comissão Municipal do Trânsito, datada de 21 

de outubro de 2020; 
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Remeter para Assembleia Municipal do Crato 

para aprovação nos termos da alínea g), n.º 1, 

artigo 25.º, do Anexo I à Lei nº 75/2013,12 

setembro, o conteúdo da Ata nº 1/2020, da 

Comissão Municipal do Transito, datada de 21 

de outubro de 2020. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 307 

RJUE – Determinação de Obras aos Proprietários do 

Edifício sito na Rua Larga, n.º 85 em Aldeia da Mata 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A notificação aos proprietários do edifício sito 

na Rua Larga n.º 85, em Aldeia da Mata, inscrita 

na matriz n.º636, da Freguesia de Aldeia da 

Mata, 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 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 308 

RJUE – Determinação de Obras aos Proprietários do 

Edifício sito na Rua de São Pedro, n.º 34, em Aldeia da 

Mata 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A notificação dos proprietários do edifício sito na 

Rua de São Pedro, n.º 34, em Aldeia da Mata, com a 

matriz predial urbana n.º 330, da Freguesia de 

Aldeia da Mata, 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. 
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Deliberação n.º 309 

Licenciamento de Obras – Projeto de Arquitetura 

a Deferir – Liliana Filipe Mourato Godinho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Projeto 

de Arquitetura, apresentado por Liliana Filipe 

Mourato Godinho, com residência em Monte da 

Pedra, para ampliação de um prédio de 

Habitação, sito na Rua da Boavista, n.º 22, em 

Monte da Pedra. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 310 

Apoio à Natalidade – Francisco Manuel Ernesto 

Godinho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do apoio previsto no Regulamento 

Municipal da Apoio a Natalidade, a Francisco 

Manuel Ernesto Godinho, traduzido na atribuição 

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

e cinquenta euros) e, no pagamento de €600,00 

euros, em doze prestações mensais e sucessivas, 

uma vez que se cumprem os requisitos previstos no 

supra identificado Regulamento. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 311 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 25/2020 de 18 de novembro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 18 de novembro de 2020 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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