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A contratação de Bombeiros, a regularização do quadro de comando e aquisição de uma nova 
ambulância de socorro, no valor previsto de 50 mil euros, são prioridades para este ano de 2017.

CÂMARA REFORÇA QUADRO DE PESSOAL 
E EQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS

Nova Lei de Orçamento de Estado e recuperação financeira do município conduzem a autarquia a 
solicitar ao Governo a reavaliação dos processos de contratação de efetivos e de regularização do quadro 

de comando.

Na reunião da Câmara Municipal do Cartaxo, que decorreu no dia 
3 de janeiro, Fernando Amorim, vice-presidente com o pelouro de 
Gestão de Recursos Humanos, informou o executivo que prevê a 
possibilidade, conforme cabimentado no Orçamento Municipal de 
2017, “de regularização do quadro de comando dos Bombeiros 
Municipais, assim como, da contratação de novos efetivos, ainda este 
ano”. 

Para Fernando Amorim, apesar das dificuldades existentes no 
município para fazer face a estes processos de recrutamento, “tendo 
em conta que estas contratações não incrementam as despesas 
com o pessoal verificadas no ano anterior, e as condições externas, 
decorrentes da Lei do Orçamento de Estado (LOE) de 2017, abrindo 
uma janela para iniciarmos este processo de contratação e de 
regularização, penso que é uma boa notícia para o nosso corpo de 
bombeiros e uma excelente notícia para a população, pelo acréscimo 
de capacidade de intervenção da corporação, que presta serviços 
essenciais à comunidade”. O vice-presidente explicou que o processo 
será apresentado pelo executivo à Assembleia Municipal, depois de 
obtido os pareceres das instituições que tutelam a administração 
local , já que “é necessária a autorização deste órgão municipal, que 
deve deliberar sobre se considera estes processos de contratação e 
regularização dos recursos humanos, como processos fundamentados 
e essenciais”.

Investimento nos Bombeiros Municipais vai continuar a ser uma 
das prioridades do Município
Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara e responsável pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil e pelos Bombeiros Municipais, 
destacou “a necessidade urgente de regularizar o quadro de 
comando, tal como tenho referido ao longo de todo o mandato.” 
Para o autarca, a “contratação de, pelo menos, mais cinco efetivos 
vai permitir reforçar o serviço prestado à população, poupando em 
horas extraordinárias, a par de proporcionar melhores condições de 
trabalho aos atuais elementos da corporação”, lembrando que “as 
funções que desempenham não são funções vulgares, são de elevado 
rigor e exigência”.

O presidente da Câmara reforçou a vontade de continuar em 2017 
o investimento nos Bombeiros Municipais, com a aquisição de uma 
nova Ambulância de Socorro – Tipo B, no valor previsto de 50 mil 
euros, lembrando que em 2014 “se adquiriu uma outra ambulância 
deste tipo, de valor idêntico, que veio reforçar os meios disponíveis”. 
Estes dois veículos permitem a aplicação de medidas de suporte 
básico de vida destinadas a estabilização e transporte de doentes que 
necessitem de assistência durante o transporte.

Ainda em 2014, a Câmara adquiriu novos equipamentos de 
proteção individual e um novo veículo de combate a incêndios 
florestais, que representaram um investimento total de cerca de 200 
mil euros e foram obtidos com o apoio de fundos do Quadro de 
Referência Estratégica Nacional (QREN). Pedro Magalhães Ribeiro 
afirma que “não temos estado sozinhos neste esforço de equipar os 
nossos Bombeiros Municipais”, lembrando o “apoio de empresas, 
instituições e muitas pessoas que ao longo do ano contribuem com a 
sua ajuda, apoiando a corporação.”
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11 fevereiro| 21h30  | Centro Cultural do Cartaxo

Lançamento do CD Stick to the Music

Conhecer um instrumento solista de extraordinária riqueza – o Chapman Stick –, 
assistir à interpretação de peças clássicas e tradicionais de raiz europeia, por um exímio 
instrumentista e participar na apresentação do seu novo disco, é o que pode reservar para 
a noite do próximo dia 11 de fevereiro, sábado, às 21h30, no Centro Cultural do Cartaxo. 

Rodrigo Serrão é o primeiro artista em Portugal a apresentar um concerto de Chapman 
Stick – imagine um piano, uma guitarra, um contrabaixo e uma harpa, todos combinados 
num único instrumento –, e vem ao Cartaxo para um concerto de lançamento do seu mais 
recente trabalho discográfico. Para Stick to the Music, o músico escolheu um repertório 
que é uma janela aberta sobre quem somos, sobre a paisagem que nos habita e constrói 
as nossas memórias e vidas – “as noites de Verão e as tardes de Primavera... os campos, as 
amoras e as silvas.... as casas e os becos, os bairros, os barcos e as traineiras, as gaivotas 
e o Atlântico... os amores e as paixões... os rebanhos, os cães, os cavalos e a campina...ou 
a planície e o horizonte! O doirado do trigo ou o cinzento do granito... o orvalho pela 
manhã... o pôr-de-cada-sol e a saudade”.

até 3 de março 

Concurso de Vinhos - Inscrições Abertas

As inscrições para as edições de 2017 do Concurso de Vinhos do Concelho do Cartaxo e 
do Concurso de Vinhos do Tejo, que decorrem há 33 e há 18 anos, respetivamente, estão 
abertas e os produtores podem inscrever os seus vinhos até ao próximo dia 3 de março. 
As amostras serão recolhidas de 1 de março a 31 de abril de 2017.

Em 2016 os concursos contaram com mais de 48 produtores da região, 11 dos quais se 
apresentaram a concurso pela primeira vez, tendo sido avaliadas 97 amostras de vinho – 
48 de tinto, 36 de branco e 13 de rosé –, o maior número de sempre.

Os vinhos deverão ser acompanhados por boletim de análise recente, com 30 dias de 
antecedência à data da colheita e para cada tipo de vinho a apresentar – branco, rosé ou 
tinto –, deve ser entregue uma ficha de inscrição própria.

Para mais informações, contacte a Comissão Organizadora pelo telefone 243 790 409 ou 
243 700 261. A Ficha de inscrição está disponível no sítio do município na internet, em 
www.cm-cartaxo.pt.

4 fevereiro | 21h00 | Centro Cultural do Cartaxo

Revista à Portuguesa - Ó Zé Bate o Pé!

No próximo sábado, 4 de fevereiro, a partir das 21h00, o palco do Centro Cultural do 
Cartaxo (CCC) recebe o ator Luís Aleluia para protagonizar um “espetáculo de teatro 
ligeiro e bem-humorado onde o humor crítico e apimentado da revista à portuguesa é 
temperado com cantigas”. 

“Ó Zé bate o pé!” é um “protesto popular pela alegria e boa disposição” e conta com a 
participação de vários artistas conhecidos. Para além de Luís Aleluia, o popular “menino 
Tonecas” da série “As Lições do Tonecas”, fazem parte do elenco Maria Tavares e João 
Rodrigo – presenças assíduas da série “Malucos do Riso”, Fátima Couto e Bárbara Santos.

M/12
BILHETES 12 EUROS 
INFO 243 701 600 [quarta-feira a sábado - 15h00 às 22h00 / domingo - 15h00 às 
19h00] ou ccultural@cm-cartaxo.pt

4 fevereiro | 21h30 | Igreja de Valada

A Música no Tempo do Convento

A Igreja de Valada vai receber A Música no Tempo do Convento – concerto de polifonia e 
de apresentação do Coro Cosme Delgado, no dia 4 de fevereiro, pelas 21h30.

 O Coro Cosme Delgado, constituído no âmbito das Comemorações do Bicentenário 
do Concelho, sob direção do tenor e Comissário das Comemorações, Samuel Vieira, 
apresenta-se como um projeto cultural que quer continuar para além do ano das 
comemorações. Música no Tempo do Convento é o concerto que marca a sua primeira 
apresentação pública, até fevereiro de 2017, outras oito atuações levarão o Coro a todas 
as freguesias do concelho. 

Outras datas de apresentação, no mês de fevereiro:

Dia 12 | 17h00 | Auditório da A.F.U.L - Lapa
Dia 19 | 21h30 | Igreja de Pontével - Pontével
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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO



EDITAL N.º 1/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

3 JANEIRO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente 
da Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 56.º do regime 
jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 Setembro, torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 03 de 
janeiro de 2017, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Contrato de parceria com Vicinema
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Projeto “Escola com Livros” - Doação de livros (segunda 
remessa)
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

3. Concurso público n.º 07/2016/CCE – Celebração de acordo 
quadro para a aquisição e instalação de equipamentos de 
iluminação pública – Central de Compras Electrónicas da 
CIMLT.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Aceitação de doação de brinquedos lúdicos para o Jardim 
de Infância de Pontével.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

5. Ratificação da nomeação dos homenageados na cerimónia 
de Comemoração do Dia do Concelho, a 10/12/2016. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

   

Paços do Município, 04 de janeiro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

EDITAL N.º 4/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

16 JANEIRO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 16 de 
janeiro de 2017, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Centro Escolar de Pontével – JI+EB1 – Aprovação da 
adjudicação da empreitada
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

2. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 06-01-2017 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxas e licenças, respeitantes à Festa de Passagem de Ano 
e Passeio BTT em Pontével, à Associação – Os Quarentões 
de Pontével – 2017
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

3. Isenção de pagamento de taxa pela utilização da sala 
de espetáculos do Centro Cultural, ao Ateneu Artístico 
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Cartaxense.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 09-01-2017 que autorizou a isenção do pagamento 
de taxas inerentes à utilização do Pavilhão Desportivo do 
Inatel, à Associação Cultural e Recreativa do Vale da Pedra.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

5. Isenção de pagamento de taxas inerentes à utilização 
do Pavilhão Desportivo do Inatel, à Associação Cultural e 
Recreativa do Vale da Pedra. 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Contrato de Concessão da Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de 
Águas Residuais - Proposta para revisão do tarifário para o 
ano de 2017.
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (3 do PS e 2 
do PSD) e 2 abstenções do PV-MPC, aprovar a proposta 
apresentada. 

7. Ratificação da nomeação dos representantes do 
Município do Cartaxo nos corpos sociais da Valleypark, SA.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. O Senhor Presidente, Pedro Miguel Magalhães 
Ribeiro e o Sr. Vereador Vasco Manuel Henriques Cunha não 
participaram na discussão e votação deste ponto, por se 
encontrarem impedidos nos termos do artigo 69.º, n.º 1 
alínea a) do CPA.

8. Orçamentação e gestão das despesas com pessoal - 
montante máximo dos encargos previstos no artigo 31.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação.
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (3 do PS e 
2 do PSD) e 2 abstenções (PV-MPC), aprovar a proposta 
apresentada. 

9. Obras de edificação - Licenciamento (P.º 124/1995/OEL) 
- Tipo de obra: Alteração de edificação - Local da obra: 
Quinta de Cima ou Sítio do Pedregal – Vila Chã de Ourique 
- Freguesia: Vila Chã de Ourique - Requerentes: Rosemary 
Coelho de Carvalho, Carla Coelho de Carvalho e Vivian 
Dorothy de Carvalho Katso.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

10. Constituição de Compropriedade - Pedido de emissão 
de parecer (P.º 107/2016/CT) - Local: Sítio das Palmeiras – 
Casal Paulino – Ereira - Freguesia: União das Freguesias de 
Ereira e Lapa - Requerente: Carla Isabel Ferreira Araújo Mil 
Homens Paulino.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

11. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 10/2016/CTD) - Local: Rua Batalhoz, n.º 7 e 
Beco do Jardim, n.ºs 8 e 8B – Cartaxo - Freguesia: União 
das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta - Requerentes: 
Maria Teresa Cruz Morais David e Pedro Manuel da Silva 
Morais David – Cabeça de casal da herança de.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

12. Obras de edificação – Comunicação prévia (P.º 7/2015 
OECP) -Tipo: Legalização de alteração de edificação com 
alteração de uso do respetivo rés-do-chão - Local: Rua 
Frei Manuel da Encarnação, n.º 5 – Pontével - Freguesia: 
Pontével - Comunicante: Joaquim José Coelho Ferreira.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 
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13. Utilização de fração autónoma – Autorização de 
alteração (P.º 3/2008 AU) - Tipo de utilização: Serviços - 
Estabelecimento de restauração e bebidas - Local: Rua Dr. 
Manuel Correia Ramalho, N.º 22, R/c Esq.º - Fração “I” – 
Cartaxo - Freguesia: União das Freguesias do Cartaxo e Vale 
da Pinta - Requerente: Paulo Jorge Gonçalves Correia
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

   
Paços do Município, 18 de janeiro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro
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