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EDITAL N.º 66/2021 

Publicidade das deliberações 

 

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 05 de julho de 2021, 
foram deliberados os seguintes assuntos:  

 

1. Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 18/06/2021, que autorizou a 
celebração de um contrato de comodato com o Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale 
da Pedra e Ponte de Reguengo. – Proposta de deliberação n.º 47/PC-PMR/2021 

Aprovada por unanimidade. 

2. Consolidação de mobilidade intercategorias, na categoria de coordenador técnico, da carreira de 
assistente técnico. – Proposta de deliberação n.º 36/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

3. Consolidação de mobilidade intercategorias, na categoria de encarregado operacional, da carreira de 
assistente operacional. – Proposta de deliberação n.º 37/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

4. Consolidação de mobilidade intercategorias, na categoria de encarregado operacional, da carreira de 
assistente operacional. – Proposta de deliberação n.º 38/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

5. Consolidação de mobilidade intercarreiras, na carreira/categoria de assistente técnico. – Proposta de 
deliberação n.º 39/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 
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6. Consolidação de mobilidade intercarreiras, na carreira/categoria de assistente técnico. – Proposta de 
deliberação n.º 40/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

7. Atribuição de subsídio de penosidade e insalubridade, suplemento previsto no artigo 24.º da Lei do 
Orçamento do Estado de 2021 - Lei n.º 75-B/2020, de 31-12. – Proposta de deliberação n.º 42/VP-
FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

8. Celebração de um acordo de parceria com Duelo-Clube de Praticantes e Estudiosos de Esgrima de Todas 
as Épocas. – Proposta de deliberação n.º 35/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

9. Isenção pagamento fatura n.º 001/117, datada de 08/01/2021. – Proposta de deliberação n.º 33/VP-
FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

10. Isenção pagamento fatura n.º 009/90, datada de 29/04/2021. – Proposta de deliberação n.º 34/VP-
FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

11. Pedido de isenção do pagamento de taxa pela utilização do Estádio Municipal e Piscinas Municipais, 
para a realização do programa de férias desportivas “Verão Sport XL”, no valor de 268,80€, ao Sport 
Lisboa e Cartaxo. – Proposta de deliberação n.º 41/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

12. Pedido de isenção do pagamento de taxa pela utilização da sala de espetáculos do Centro Cultural do 
Cartaxo, no dia 11 de julho, no valor de 1.845€, pelo Conservatório de Música de Santarém. – Proposta 
de deliberação n.º 43/VP-FA/2021 

Aprovada por unanimidade. 

13. Isenção do cumprimento das normas previstas para estacionamento no interior de edifícios – P.º 
450/2020 OEL. – Proposta de deliberação n.º 12/V-PN/2021 

Aprovada por unanimidade. 
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14. Alienação do prédio com a descrição n.º 1367 e matriz urbana P-1488, da União de Freguesias da Ereira 
e Lapa. – Proposta de deliberação n.º 14/V-PN/2021 

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. 

 

                                                                O Presidente da Câmara Municipal, 

                                          

 

                                                                  Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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