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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 03 de junho 

de 2019, foram deliberados os seguintes assuntos: 

1. Proposta de deliberação n.º 67/PC-PMR/2019: Ratificação do despacho do senhor Presidente da 

Câmara datado de 28/05/2019, que determinou a isenção do pagamento de taxa pela ocupação 

da Travessa da Volta, para as comemorações do dia da criança, que teve lugar no dia 2 de junho, 

à Igreja Hillsong Portugal.  

Aprovada por unanimidade.  

2. Proposta de deliberação n.º 68/PC-PMR/2019: Ratificação do despacho de 24/05/2019 que 

autorizou a celebração do acordo de parceria com a SIC – Sociedade Independente de 

Comunicação, SA.  

Aprovada por unanimidade. 

3. Proposta de deliberação n.º 43/VP-FA/2019: Pedido de isenção do pagamento de taxas pela 

emissão de licença especial de ruído, referente a uma noite de fados, a realizar no dia 15 de 

junho de 2019, pela Casa do Povo da Ereira.  

Aprovada por unanimidade.  

4. Proposta de deliberação n.º 44/VP-FA/2019: Pedido de isenção do pagamento de taxa pelo 

licenciamento e utilização das piscinas cobertas do complexo desportivo da Quinta Pratas, para 

a prova desportiva “I Triatlo Regional do Cartaxo, para o dia 8 de junho ao Clube de Natação do 

Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade.  

5. Proposta de deliberação n.º 45/VP-FA/2019: Pedido de isenção do pagamento de taxa pela 

ocupação da Travessa da Volta, para o dia 7 de setembro, para a celebração de uma cerimónia 

de casamento de membros da comunidade, à Igreja Hillsong Portugal.  

Aprovada por unanimidade.  

6. Proposta de deliberação n.º 69/PC-PMR/2019: Pedido de isenção de pagamento de taxas 

relativas à utilização do Centro Cultural do Cartaxo e ocupação do espaço público, para a 

realização do evento “Ctx Metal Fest IV 2019”, à Associação New Vibrations.  

Aprovada por unanimidade.  

7. Proposta de deliberação n.º 18/V-ET/2019: Pedido de isenção do pagamento de taxa referente 

a exumação, apresentado por munícipe com carência económica.  

Aprovada por unanimidade.  
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8. Proposta de deliberação n.º 66/PC-PMR/2019: Condições de participação no Orçamento 

Participativo Escolar- ano letivo 2018/2019.  

 Aprovada por maioria, com os votos 5 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança – 

PPD/PSD-NC). 

9. Proposta de deliberação n.º 16/V-PN/2019: Isenção do cumprimento das normas previstas para 

estacionamento no interior de edifícios - P.º 76/2018 01 OEL.  

Aprovada por unanimidade.  

10. Proposta de deliberação n.º 17/V-PN/2019: Proposta da 4.ª Alteração da Delimitação da REN do 

Município do Cartaxo. 

Aprovada por unanimidade.  

11. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 03.06.2019. 

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, 5 de junho de 2019 

 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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