
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Página 1 | Edital n.º 31/2021 

   
 
                                                                                                                                                                 

 

EDITAL N.º 31/2021 

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 abril de 2021, 
foram deliberados os seguintes assuntos:  

 

1. Proposta de deliberação n.º 13/PC-PMR/2021: Assunto: Ratificação do despacho do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 26/03/2021 que autorizou a abertura do procedimento pré-
contratual “Concurso público n.º 01/2021/CCE - Acordo quadro para aquisição de apólices de 
seguros - Central de Compras Electrónicas da CIMLT”, com a competente emissão da decisão de 
contratar.  

Aprovada por unanimidade. 

2. Proposta de deliberação n.º 13/VP-FA/2021: Assunto: Elaboração do Regulamento de Exploração 
de Modalidades Afins dos Jogos de Fortuna ou Azar do Município do Cartaxo – Início do 
procedimento.  

Aprovada por unanimidade. 

3. Proposta de deliberação n.º 12/PC-PMR/2021: Assunto: Projeto de Regulamento de Constituição 
e Regularização de Fundos de Maneio e dos Fundos Fixos de Caixa do Município do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade. 

4. Proposta de deliberação n.º 11/PC-PMR/2021: Assunto: Aprovação da minuta do Protocolo de 
cooperação para a organização da Feira AgroGlobal 2021.  

Aprovada por unanimidade. 

5. Proposta de deliberação n.º 11/VP-FA/2021: Assunto: Utilização de reserva de recrutamento 
para 1 posto de trabalho, da carreira e categoria de assistente técnico, existente no mapa de 
pessoal de 2021.  

Aprovada por unanimidade. 
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6. Proposta de deliberação n.º 12/VP-FA/2021: Assunto: Utilização de reserva de recrutamento 
para 1 posto de trabalho, da carreira e categoria de técnico superior, existente no mapa de 
pessoal de 2021.  

Aprovada por unanimidade. 

7. Proposta de deliberação n.º 10/PC-PMR/2021: Assunto: Aprovação da abertura de procedimento 
adjudicatório para a arrematação da empreitada de “Requalificação da Escola Secundária do 
Cartaxo”.  

Aprovada por unanimidade. 

8. Proposta de deliberação n.º 14/PC-PMR/2021: Assunto: Contrato de arrendamento a celebrar 
com a MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A., para a instalação de uma estação de 
telecomunicações na Quinta das Pratas.  

Aprovada por unanimidade. 

9. Proposta de deliberação n.º 05/V-PN/2021: Assunto: Isenção do cumprimento das normas 
previstas para estacionamento no interior de edifícios - P.º 99/2004 OECP.  

Aprovada por unanimidade. 

10. Proposta de deliberação n.º 14/VP-FA/2021: Assunto: Pedido de isenção do pagamento do 
serviço prestado pelos Bombeiros Municipais, no valor de 689,11€, apresentado pela Associação 
Comunitária de Vale da Pedra.  

Aprovada por unanimidade. 

11. Ata nº 01 (04.01.2021) 

Aprovada por unanimidade. 

12. Ata nº 02 (18.01.2021) 

Aprovada por unanimidade. 

13. Ata nº 03 (01.02.2021) 

Aprovada por unanimidade. 
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14. Ata nº 04 (15.02.2021) 

Aprovada por unanimidade. 

15. Ata nº 05 (01.03.2021) 

Aprovada por unanimidade. 

16. Ata nº 06 (15.03.2021) 

Aprovada por unanimidade. 

17. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 05/04/2021. 

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. 

Paços do Município, 06 de abril de 2021 

 

                                                                O Presidente da Câmara Municipal, 

                                          

                                                                  Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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