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Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, torna público que, nos 

termos e para os efeitos disposto,  que, por forma, a dar prosseguimento às recomendações emanadas 

pela Direção-Geral de Saúde e à legislação em vigor, que exige medidas extraordinárias e excecionais 

para prevenir o risco de contágio por COVID-19, a venda ambulante realizada no recinto exterior do 

Mercado Municipal do Cartaxo, (designado mercado semanal), todos os sábados, será relocalizada 

para o recinto contíguo à Praça de Touros, a partir do próximo dia 6 de junho de 2020. 

 

Para os devidos efeitos dá conhecimento que o procedimento para a atribuição dos espaços de venda, 

terá lugar no próximo dia 5 de junho, entre as 10.00H e as 12.30H, no Mercado Municipal do Cartaxo 

(recinto exterior junto às antigas bancas de peixe), procedendo-se da seguinte forma: 

 Ato público (sorteio), caso se verifique a existência de mais de um interessado para o mesmo 

espaço de venda. 

 

O presente procedimento será aberto a todos os vendedores ambulantes interessados em 

candidatarem-se a um espaço de venda, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pela lei em 

vigor e formulem a sua candidatura pessoalmente, na área de Atendimento ao Cidadão (mediante 

marcação através do contacto 243 700 263) ou, através do correio eletrónico para o endereço 

taxas@cm-cartaxo.pt .O prazo para a formalização das candidaturas termina dia 4 de junho. 

 

A candidatura implica preenchimento de formulário próprio ( requerido junto dos serviços da 

autarquia ou através do site do Município do Cartaxo em www.cm-cartaxo.pt /, no separador “SER”) e 

a entrega da documentação relacionada com o exercício da respetiva atividade de acordo com o 

estipulado legalmente. 
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Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos 

de estilo. 

 

 

Paços do Município, 28 de maio de 2020 

 

 

 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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