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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 02 de 

dezembro de 2019, foram deliberados os seguintes assuntos: 

1. Proposta de deliberação n.º 172/PC-PMR/2019: Assunto: Ratificação do despacho do senhor 

Presidente da Câmara datado de 20/11/2019, que determinou a isenção do pagamento de taxas 

referente à utilização da sala de cinema do Centro Cultural do Cartaxo, para a realização de uma 

conferência, que teve lugar no dia 21 de novembro de 2019, à Ordem dos Advogados.  

Aprovada por unanimidade. 

2. Proposta de deliberação n.º 173/PC-PMR/2019: Ratificação do despacho do senhor Presidente 

da Câmara datado de 20/11/2019, que determinou a isenção do pagamento de taxa pela 

utilização do auditório Municipal, para a realização de uma reunião de pais dos atletas, que teve 

lugar no dia 22 de novembro de 2019, à Associação Escola de Atletismo Correr + do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade. 

3. Proposta de deliberação n.º 83/VP-FA/2019: Ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente 

da Câmara datado de 22/11/2019, que determinou a isenção do pagamento de taxas referentes 

à utilização do foyer de cinema e bar do Centro Cultural do Cartaxo, para a realização do evento 

“Liv’reira – Feira do Livro 2019”, que teve lugar nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro de 

2019, ao Grupo Herêra.  

Aprovada por unanimidade. 

4. Proposta de deliberação n.º 171/PC-PMR/2019: Ratificação dos despachos do senhor Presidente 

da Câmara datados de 14/11/2019 e 15/11/2019, que determinaram a atualização de preços de 

vinhos comercializados no Museu Rural e do Vinho do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade. 

5. Proposta de deliberação n.º 174/PC-PMR/2019: Ratificação do despacho do senhor presidente, 

datado de 19/11/2019, que autorizou a fixação de preço para venda do livro Duas peças do 

espólio de Marcelino Mesquita.  

Aprovada por unanimidade. 

6. Proposta de deliberação n.º 170/PC-PMR/2019: Acordo de parceria no âmbito do evento 

“Cartaxo Terra de Natal”.  

Aprovada por unanimidade. 
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7. Proposta de deliberação n.º 175/PC-PMR/2019: Acordo de parceria no âmbito do evento 

“Cartaxo Terra Natal” – venda de castanha assada.  

Aprovada por unanimidade. 

8. Proposta de deliberação n.º 82/VP-FA/2019: Caducidade de dívidas de transporte de ambulância 

e abertura de portas.  

Aprovada por maioria, com 5 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-

NC). 

9. Proposta de deliberação n.º 84/VP-FA/2019: Aceitação de doação de bens - Projeto "Escola com 

Livros".  

Aprovada por unanimidade. 

10. Proposta de deliberação n.º 177/PC-PMR/2019: Aquisição de energia elétrica para os anos 2020, 

2021 e 2022 – Autorização prévia para abertura de procedimento.  

Aprovada por maioria, com 5 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-

NC). 

11. Proposta de deliberação n.º 178/PC-PMR/2019: Autorização prévia da reprogramação dos 

compromissos plurianuais referente ao contrato de “Aquisição de combustíveis rodoviários 

através de cartão electrónico de abastecimento, designadamente gasolina e gasóleo”.  

Aprovada por maioria, com 5 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-

NC). 

12. Proposta de deliberação n.º 176/PC-PMR/2019: Concessão do direito de exploração dos espaços 

n.ºs 1 e 2, localizados no Parque Central na cidade do Cartaxo – Adjudicação e aprovação da 

minuta do contrato.  

Aprovada por unanimidade. 

13. Proposta de deliberação n.º 180/PC-PMR/2019: Elaboração do Regulamento Municipal de Ação 

Social Escolar – Inicio do procedimento.  

Aprovada por unanimidade. 

14. Proposta de deliberação n.º 27/V-PN/2019: Vistoria a um estabelecimento de alojamento local 

- P.º 180/2019 06 DIV.  

Aprovada por unanimidade. 
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15. Proposta de deliberação n.º 28/V-PN/2019: Vistoria a um estabelecimento de alojamento local 

- P.º 435/2018 06 DIV.  

Aprovada por unanimidade. 

16.  Proposta de deliberação n.º 85/VP-FA/2019: Abertura de conta bancária na Caixa de Crédito 

Agrícola e encerramento de contas bancárias na Caixa de Crédito Agrícola e no Banco Santander 

Totta.  

Aprovada por unanimidade. 

17. Proposta de deliberação n.º 179/PC-PMR/2019: Nomeação do Provedor do Munícipe.  

Deliberado, por escrutínio secreto, com 5 votos a favor e 2 votos brancos, propor que a Assembleia 

Municipal delibere ao abrigo do art.º 7.º do RPMC, eleger a Senhora Hélia Monteiro Baptista para 

o exercício de funções de Provedora do Munícipe. 

18. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019. 

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, 4 de dezembro de 2019 

 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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