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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 16 de 

setembro de 2019, foram deliberados os seguintes assuntos: 

1. Proposta de deliberação n.º 123/PC-PMR/2019: Assunto: Ratificação do despacho do senhor 

Presidente da Câmara datado de 05/09/2019, que determinou a isenção do pagamento de taxa 

pela utilização da sala de cinema do Centro Cultural do Cartaxo, para a apresentação do EP/Licor 

de Nicolau, que teve lugar no dia 7 de setembro de 2019, à Sociedade Filarmónica Incrível 

Pontevelense.  

Aprovada por unanimidade. 

2. Proposta de deliberação n.º 67/VP-FA/2019: Pedido de isenção de taxas pela utilização das 

piscinas municipais cobertas e campo de ténis, durante o ano letivo 2019/2020, apresentado 

pela Associação Pró Envelhecimento Ativo - Universidade Sénior do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade. 

3. Proposta de deliberação n.º 68/VP-FA/2019: Pedido de isenção do pagamento de taxa pela 

utilização da Sala de Espetáculos do Centro Cultural, para a apresentação da Gala “Prémios 

Cartaxo d’Ouro 2019”, no dia 21 de setembro apresentado pela A.S – Área de Serviço.  

Aprovada por unanimidade. 

4. Proposta de deliberação n.º 125/PC-PMR/2019: Feira de Todos os Santos 2019 – nomeação dos 

membros do júri – Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara de 5/09/2019.  

Aprovada por unanimidade. 

5. Proposta de deliberação n.º 126/PC-PMR/2019: Feira de Todos os Santos 2019 – nomeação dos 

membros do júri.  

Aprovada por unanimidade. 

6. Proposta de deliberação n.º 129/PC-PMR/2019: 3.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. 

7. Proposta de deliberação n.º 130/PC-PMR/2019: Abertura de procedimento concursal comum 

para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, atividade 
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de apoio técnico, para a área de cultura da divisão de desenvolvimento económico e social e 

designação do respetivo júri.  

Aprovada por unanimidade. 

8. Proposta de deliberação n.º 131/PC-PMR/2019: Abertura de procedimento concursal comum 

para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, atividade 

técnica, para a área de administração urbanística da divisão de planeamento e administração 

urbanística e designação do respetivo júri.  

Aprovada por unanimidade. 

9. Proposta de deliberação n.º 132/PC-PMR/2019: Abertura de procedimento concursal comum 

para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, atividade 

administrativa, para a área de contabilidade da divisão de gestão e finanças e designação do 

respetivo júri.  

Aprovada por unanimidade. 

10. Proposta de deliberação n.º 69/VP-FA/2019: Aquisição de licenciamento de software Microsoft 

Enterprise Agreement – Autorização Prévia (LCPA).  

Aprovada por unanimidade. 

11. Proposta de deliberação n.º 127/PC-PMR/2019: Protocolo de Cooperação para 

Desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-escolar, 

Ano letivo 2019/2020. 

Aprovada por unanimidade. 

12. Proposta de deliberação n.º 70/VP-FA/2019: Concurso público n.º 04/2019/CCE - Celebração de 

acordo quadro para fornecimento de energia elétrica e gás natural - Central de Compras 

Electrónicas da CIMLT.  

Aprovada por unanimidade. 

13. Proposta de deliberação n.º 21/V-PN/2019: 9.ª Alteração do Plano Diretor Municipal do Cartaxo 

– RERAE III - Resultados da Discussão Pública e Aprovação.  

Aprovada por unanimidade. 

14. Proposta de deliberação n.º 134/PC-PMR/2019: Proposta referente ao projeto de revisão 

extraordinária intercalar da trajetória tarifária do Contrato de Gestão Delegada outorgado pela 

RESIURB e pela Ecolezíria e ao procedimento de autorização de despesa e de compromisso 
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plurianual.  

Aprovada por maioria. 

15. Proposta de deliberação n.º 133/PC-PMR/2019: Informação semestral sobre a situação 

económica e financeira do Município – 1º semestre/2019.  

Aprovada por maioria. 

16. Proposta de deliberação n.º 22/V-PN/2019: Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e 

de Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas (IMT) de imóveis na primeira transmissão 

– P.º 1/2018/VIST-RJRU  

Aprovada por unanimidade. 

17. Proposta de deliberação n.º 142/PC-PMR/2019: Regulamento do sistema de abastecimento de 

água e do serviço de saneamento de águas residuais urbanas do Município do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade. 

18. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 16/09/2019. 

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, 18 de setembro de 2019 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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