
 

MUNICÍPIO DO CARTAXO 
CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

 

EDITAL N.º 101/2020 

Publicidade das deliberações 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS - ÁREA DE APOIO JURÍDICO 
Praça 15 de Dezembro 2070-050 Cartaxo | Tel. 243 700 250 | Fax 243 700 268 | juridico@cm-cartaxo.pt | nipc 506 780 902 
 1/2 

 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, 

na sua redação atual, torna público que na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 21 de 

dezembro de 2020, foram deliberados os seguintes assuntos:  

1. Proposta de deliberação n.º 95/PC-PMR/2020: Assunto: Concessão do direito de exploração 

do Espaço 3 localizado no Parque Central da cidade do Cartaxo - caducidade da adjudicação.  

Aprovada por unanimidade. 

2. Proposta de deliberação n.º 96/PC-PMR/2020: Assunto: Desafetação de bem do domínio 

público. Revogação da deliberação.  

Aprovada por unanimidade. 

3. Proposta de deliberação n.º 97/PC-PMR/2020: Assunto: Autorização para celebração de 

contrato de arrendamento entre a Freguesia de Vila Chã de Ourique e a MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S. A., para a instalação de uma estação de telecomunicações 

na Escola Básica n.º 2 – Vila Chã de Ourique.  

Aprovada por maioria, com 4 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança – 

PPD/PSD-NC). 

4. Proposta de deliberação n.º 72/VP-FA/2020: Assunto: Aceitação de doação de bens - Projeto 

"Escola com Livros".  

Aprovada por unanimidade. 

5. Proposta de deliberação n.º 92/PC-PMR/2020: Assunto: Abertura de procedimento 

concursal comum para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, de três postos de trabalho na carreira e categoria de 

assistente operacional, atividade apoio operacional, para os bombeiros municipais e 

designação do respetivo júri.  

Aprovada por unanimidade. 

6. Proposta de deliberação n.º 98/PC-PMR/2020: Assunto: Abertura de procedimento 

concursal comum para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de 

assistente operacional, atividade fiel de armazém, para a área de aprovisionamento da 

divisão de gestão e finanças e designação do respetivo júri.  

Aprovada por unanimidade. 
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7. Proposta de deliberação n.º 94/PC-PMR/2020: Assunto: Reprogramação de compromissos 

plurianuais – contrato de promessa de compra e venda de terreno à Valleypark – Parque de 

Negócios, S.A. 

Aprovada por maioria, com 4 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança - 

PPD/PSD-NC). 

8. Proposta de deliberação n.º 71/VP-FA/2020: Assunto: Abertura de conta bancária na 

instituição Crédito Agrícola para Operações de Tesouraria.  

Aprovada por unanimidade. 

9. Proposta de deliberação n.º 93/PC-PMR/2020: Assunto: Informação semestral sobre a 

situação económico financeira do Município – 1º semestre/2020.  

Aprovada por maioria, com 4 votos a favor (PS) e 2 votos contra (Juntos pela Mudança - 

PPD/PSD-NC). 

10. Proposta de deliberação n.º 99/PC-PMR/2020: Assunto: Ratificação do despacho do senhor 

Presidente da Câmara datado de 02/12/2020, que determinou a aprovação da celebração 

do contrato de promessa de compra e venda com o Centro de Dia da Freguesia da Lapa. 

Aprovada por unanimidade. 

11. Proposta de deliberação n.º 100/PC-PMR/2020: Assunto: Transferência de competências 

para os Municípios no domínio da educação – Ano 2021.  

Aprovada por maioria, com 4 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança - 

PPD/PSD-NC). 

12. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 21/12/2020. 

Aprovada por unanimidade. 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, publica-se o presente Edital, que será afixado nos 

lugares do costume e no sítio da internet da autarquia disponível em www.cm-cartaxo.pt. 

Paços do Município, 22 de dezembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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