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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 15 de abril 

de 2019, foram deliberados os seguintes assuntos: 

1. Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 05/04/2019, que 

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

Cultural do Cartaxo, para a apresentação do espetáculo “A Revista Encanta”, que teve lugar no 

dia 13 de abril de 2019, à Associação Cultural e Recreativa Rancho Folclórico do Cartaxo.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

2. Pedido de isenção do pagamento de taxa pela utilização da sala de espetáculos do Centro 

Cultural do Cartaxo, para a apresentação da “Gala Pop Rock Anos 60”, para o dia 18 de maio, à 

União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

3. Pedido de isenção do pagamento de taxas pela emissão de licença especial de ruído, referente a 

vários eventos a realizar durante o ano de 2019, pela Associação – Os Quarentões de Pontével.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

4. Festa do Vinho e Pão - Fixação de preços para venda de copos, com logotipo.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

5. Isenção do cumprimento das normas previstas para estacionamento no interior de edifícios – 

P.º 37/2018/OEL.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

6. Isenção do cumprimento das normas previstas para estacionamento no interior de edifícios – 

P.º 1/2019/OELG.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

7. Reuniões descentralizadas da Câmara Municipal – ano de 2019.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

8. Atribuição de topónimos – Freguesia de Pontével e União de Freguesias do Cartaxo e Vale da 

Pinta.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

9. Retificação da deliberação da Câmara Municipal de 18 de março de 2019, que aprovou o acordo 

de parceria com Speedmedia, Serviços Multimédia, Lda. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 
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10. Projeto de Regulamento de publicidade e ocupação do espaço público do Município do Cartaxo 

– Discussão Pública.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

11. Autorização prévia da reprogramação dos compromissos plurianuais referente ao Contrato de 

Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos Urbanos da RESIURB.   

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

NC), aprovar a proposta apresentada.  

 

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 abril de 2019 

 

 

 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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