
 

MUNICÍPIO DO CARTAXO 
CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

 

EDITAL N.º 04/2020 

Publicidade das deliberações 

 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS - ÁREA DE APOIO JURÍDICO 
Praça 15 de Dezembro 2070-050 Cartaxo | Tel. 243 700 250 | Fax 243 700 268 | juridico@cm-cartaxo.pt | nipc 506 780 902 
 1/2 

 

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 06 de janeiro 

de 2020, foram deliberados os seguintes assuntos:  

1. Proposta de deliberação n.º 1/PC-PMR/2020: Assunto: Ratificação do despacho do senhor 

Presidente da Câmara datado de 19/12/2019, que determinou a isenção do pagamento de 

taxa pela emissão da licença especial de ruído, para a realização da Passagem de Ano 

2019/2020, que teve lugar no dia 31 de dezembro e pelo licenciamento da prova desportiva 

“XVI Passeio BTT Trilhos de Pontével”, que teve lugar no dia 5 de janeiro de 2020 à 

Associação “Os Quarentões de Pontével”.  

Aprovada por unanimidade. 

2. Proposta de deliberação n.º 2/PC-PMR/2020: Assunto: Ratificação do despacho do senhor 

Presidente da Câmara datado de 18/12/2019, que determinou a isenção do pagamento de 

taxa pela utilização do Auditório Municipal Quinta das Pratas, para a realização de uma 

Assembleia Geral Ordinária, no dia 22 de dezembro, das 14:00 horas às 19:00 horas, à Adega 

Cooperativa do Cartaxo, CRL.  

Aprovada por unanimidade. 

3. Proposta de deliberação n.º 3/PC-PMR/2020: Assunto: Ratificação do despacho do senhor 

Presidente da Câmara datado de 16/12/2019, que determinou a isenção do pagamento de 

taxa pela utilização da sala de espetáculos do Centro Cultural do Cartaxo, para a 

apresentação do Programa Especial de Natal, que teve lugar no dia 19 de dezembro de 2019, 

à Hillsong Portugal.  

Aprovada por unanimidade. 

4. Proposta de deliberação n.º 4/PC-PMR/2020: Assunto: Ratificação do despacho do senhor 

Presidente da Câmara datado de 18/12/2019, que determinou a atualização de preços de 

vinhos comercializados no Museu Rural e do Vinho do Cartaxo.  

Aprovada por unanimidade. 

5. Proposta de deliberação n.º 5/PC-PMR/2020: Assunto: Ratificação do despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 18/12/2019, que aprovou a adjudicação, a minuta do 

contrato e a assunção do compromisso no âmbito do procedimento de ajuste direto ao 

abrigo do acordo quadro para o fornecimento de energia elétrica.  

Aprovada por maioria. 
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6. Proposta de deliberação n.º 6/PC-PMR/2020: Assunto: Recurso administrativo - 

Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização - Danos em veículo.  

Aprovada por maioria. 

7. Proposta de deliberação n.º 1/VP-FA/2020: Assunto: Integração do saldo de execução 

orçamental de 2019 no cálculo dos fundos disponíveis.   

Aprovada por maioria. 

8. Minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de 06/01/2020. 

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, 10 de janeiro de 2020 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
 
 

 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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