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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 17 de junho 

de 2019, foram deliberados os seguintes assuntos: 

1. Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 05/06/2019, que 

determinou a isenção do pagamento de taxa pela utilização do Auditório Municipal para a 

realização do ensaio geral para a Festa de Finalistas da turma do 4º A da Escola Básica nº 2 do 

Cartaxo, que teve lugar nos dias 12 e 16 de junho de 2019, ao Agrupamento de Escolas Marcelino 

Mesquita do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade.  

2. Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 05/06/2019, que retificou 

o Protocolo de Cooperação, Desenvolvimento e Dinamização do Quiosque do Parque Municipal 

da Ribeira - Santa Eulália – Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade.  

3. Pedido de isenção do pagamento de taxa pela utilização das piscinas cobertas do complexo 

desportivo da Quinta Pratas, para o III Torneio de homenagem ao Prof. João Jacinto, para o dia 

22 de junho ao Ateneu Artístico Cartaxense.  

Aprovada por unanimidade.  

4. Pedido de isenção do pagamento de taxa pelas exumações de ossadas no Cemitério Municipal à 

Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade.  

5. Pedido de isenção do pagamento de taxa pela emissão da licença especial de ruído e licença de 

funcionamento de recintos improvisados, para a realização das Festas da Cidade e de São João 

– Ano de 2019, para os dias 19 a 23 de junho à União de Freguesias Cartaxo e Vale da Pinta.  

Aprovada por unanimidade.  

6. Pedido de redução das taxas liquidadas pelo fornecimento de cópias simples do processo das 

instalações do Ateneu Artístico Cartaxense enviado pela Inspeção Geral das Atividades Culturais 

(IGAC) - P.º 53/2019 06 DIV.  

Aprovada por unanimidade.  

7. Proposta de deliberação de projeto de decisão de declaração de nulidade do contrato de 

trabalho em funções públicas.  

Aprovada por unanimidade.  
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8. 2.ª alteração ao mapa de pessoal de 2019, de acordo com o disposto no artigo 29.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 

redação vigente e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação.  

Aprovada por unanimidade.  

9. Feira de Todos os Santos e ExpoCartaxo’19 – aprovação das condições.  

Aprovada por unanimidade.  

10. Elaboração do Regulamento dos mercados municipais e atividades de comércio a retalho, 

restauração ou bebidas não sedentárias do Município do Cartaxo – Início de Procedimento.  

Aprovada por unanimidade.  

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

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

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

NC).  

12. Autorização prévia para abertura de procedimento e para assunção de compromisso plurianual 

relativo à aquisição de serviços de monitorização e recuperação de receita fiscal que constitui 

receita própria do Município do Cartaxo, nos termos da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.  

Aprovada por unanimidade.  

13. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito das 

instalações de armazenamento e postos de abastecimento de combustíveis.  

Aprovada por unanimidade.  

14. Transferência de competências para as Entidades Intermunicipais no domínio do serviço público 

de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores – Anos 2019 e 2020 - Acordo 

prévio do Município.  

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

NC).  

15. Transferência de competências para as Entidades Intermunicipais no domínio da rede dos 

quarteis de bombeiros voluntários e dos programas de apoio às corporações de bombeiros 

voluntários – Ano 2020 - Acordo prévio do Município.  

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

NC).  

16. Transferência de competências para as Entidades Intermunicipais no domínio da justiça – Ano 

2020 - Acordo prévio do Município.  
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Aprovada por maioria, com 5 votos a favor (PS) e 2 abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-

NC). 

17. Transferência de competências para as Entidades Intermunicipais no domínio da promoção 

turística interna sub-regional – Ano 2020– Acordo prévio do Município.  

Aprovada por unanimidade.  

18. Transferência de competências para as Entidades Intermunicipais no domínio dos projetos 

financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento – Ano 2020 – Acordo 

prévio do Município.  

Aprovada por unanimidade.  

19. Transferência de competências para os Municípios no domínio das áreas portuário-marítimas e 

áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária – Anos 

2019 e 2020.  

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

NC).  

20. Transferência de competências para os Municípios no domínio do serviço público de transporte 

de passageiros regular em vias navegáveis interiores e no domínio do transporte turístico de 

passageiros em vias navegáveis interiores – Anos 2019 e 2020.  

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

NC).  

21. Transferência de competências para os Municípios no domínio da gestão das praias marítimas, 

fluviais e lacustres, integradas no domínio público hídrico do estado – Ano 2020.  

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

NC).  

22. Transferência de competências para os Municípios no domínio da autorização de exploração das 

modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo – Ano 2020.  

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

NC).  

23. Transferência de competências para os Municípios no domínio das vias de comunicação – Ano 

2020.  

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

NC).  
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24. Transferência de competências para os Municípios no domínio da justiça – Ano 2020.  

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

NC).  

25. Transferência de competências para os Municípios no domínio do apoio às equipas de 

intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários – Ano 2020.  

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

NC).  

26. Transferência de competências para os Municípios para instalação e gestão de Lojas de Cidadão 

e Espaços Cidadão; Instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes; Instituição e 

gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração de Emigrantes - Ano 2020.  

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

NC).  

27. Transferência de competências para os Municípios no domínio da habitação – Ano 2020.  

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

NC).  

28. Transferência de competências para os Municípios no domínio da gestão do património 

imobiliário público - Ano 2020.  

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

NC).  

29. Transferência de competências para os Municípios no domínio do estacionamento público. – 

Ano 2020.  

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

NC).  

30. Transferência de competências para os Municípios no domínio de proteção e saúde animal e de 

segurança dos alimentos – Ano 2020.  

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

NC).  

31. Transferência de competências para os Municípios no domínio da cultura – Ano 2020.  

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

NC).  

32. Transferência de competências para os Municípios no domínio da saúde – Ano 2020.  

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

NC).  
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33. 1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2019.  

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

NC).  

34. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 17.06.2019. 

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, 19 de junho de 2019 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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