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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 15 de julho 

de 2019, foram deliberados os seguintes assuntos: 

1. Ata n.º 09 relativa à reunião extraordinária do executivo municipal ocorrida em 24/04/2019 

Aprovada por unanimidade. 

2. Ata n.º 10 relativa à reunião ordinária do executivo municipal ocorrida em 06/05/2019 

Aprovada por unanimidade. 

3. Ata n.º 11 relativa à reunião ordinária do executivo municipal ocorrida em 20/05/2019 

Aprovada por unanimidade. A Senhora Vereadora Elvira Felicidade Ferreira Rodrigues Tristão, não 

participou na votação em virtude de não ter estado presente na reunião ocorrida no dia 

20/05/2019. 

4. Ata n.º 14 relativa à reunião extraordinária do executivo municipal ocorrida em 20/06/2019 

Aprovada por unanimidade. 

5. Ratificação do despacho do senhor presidente, de 28/06/2019, que determinou a fixação de 

preços para venda de produtos (vinho) no Museu Rural e do Vinho do Cartaxo.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

6. Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 01/07/2019, que 

determinou a isenção do pagamento de taxa pela utilização da sala de espetáculos do Centro 

Cultural do Cartaxo, para a apresentação da audição da classe de canto da Sociedade Filarmónica 

Cartaxense, que teve lugar no dia 6 de julho de 2019, à Sociedade Filarmónica Cartaxense.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  

7. Pedido de isenção do pagamento de taxas pela emissão de licença especial de ruido e 

licenciamento de instalação de recintos improvisados, para as comemorações do 35º Aniversário 

do Rancho Folclórico da Freguesia da Lapa, para os dias 19, 20 e 21 de julho à Associação do 

Rancho Folclórico da Freguesia da Lapa. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  

8. Atribuição de subsídio à Associação Salvador.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 
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9. Empreitada do Centro Escolar de Pontével – JI e EB1 – Pedido de prorrogação do prazo 

contratual.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

10. Alteração ao Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município do 

Cartaxo.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

11. Atualização do Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e 

infrações conexas.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

12. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 15.07.2019. 

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, 16 de julho de 2019 

 

 

 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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