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Histórias de Emoção foi o tema central do espetáculo que assinalou a 30.ª Eleição da Rainha das 
Vindimas do Concelho do Cartaxo.

CARTAXO ELEGEU REI E RAINHA DAS VINDIMAS 2017
Oleksander Skakun, da freguesia de Vila Chã de Ourique e Joana Azenheira, de Pontével, foram os 

jovens eleitos Rei e Rainha das Vindimas do Concelho do Cartaxo, 2017.

A Gala de Eleição do Rei e Rainha das Vindimas do Concelho do 
Cartaxo decorreu na noite de 16 de setembro. Apesar da temperatura 
baixa e de algum vento, o público chegou cedo e não arredou pé 
até conhecer os jovens eleitos – mais de mil e trezentas pessoas de 
todas as idades mantiveram o ambiente de festa ao longo da noite e 
expressaram o apoio aos candidatos. 

No palco que a Câmara Municipal ergueu na Praça 15 de Dezembro 
para receber a Gala, desfilaram muitas Histórias de Emoção – de 
anteriores candidatos, que abriram o espetáculo com a coreografia que 
lembrou as tradições vitivinícolas do concelho, passando pelo vídeo 
evocativo a Vítor de Sousa ou pelo testemunho de Mariana Carvalho, 
recentemente eleita 1.ª Dama de Honor na Eleição da Rainha das 
Vindimas de Portugal, muitos foram os momentos que emocionaram 
os participantes e arrancaram longos aplausos ao público. 

Mas foram os momentos finais, quando os apresentadores Ana 
Bernardino e Gonçalo Patrício, fizeram ouvir os nomes dos eleitos, 
que a emoção tomou conta do palco e da plateia. Oleksander Skakun, 
da freguesia de Vila Chã de Ourique e Joana Azenheira, de Pontével, 
foram os jovens coroados Rei e Rainha das Vindimas 2017. Filipe 
Caeiro, também de Pontével e Joana Catarino da União de Freguesias 
do Cartaxo e Vale da Pinta, foram eleitos Primeiro Pajem e Primeira 
Dama de Honor, respetivamente. Rodrigo Carvalho, da freguesia de 
Vale da Pedra e Francisca Amorim de Vila Chã de Ourique, foram a 
escolha do júri para Segundo Pajem e Segunda Dama de Honor.

O candidato de Pontével, Filipe Caeiro, recebeu também o Prémio 
Vítor de Sousa, que distinguiu ainda a candidata da União de 
Freguesias de Ereira e Lapa, Ana Vidais. Este Prémio é atribuído pelos 
próprios concorrentes, ao candidato e à candidata que se destacam 
pela simpatia e companheirismo ao longo do percurso que os jovens 
fazem em conjunto.

Autarcas, representantes de associações e de empresas assitiram à Gala
Entre o público estiveram muitos candidatos, Reis e Rainhas eleitos em 

anteriores galas, presidentes e representantes de juntas de freguesia, 
associações e empresas que apoiaram esta edição e edições anteriores. 

Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal, que 
interveio lembrando o legado de Vitor de Sousa, dedicou aos jovens e 
às suas famílias “uma palavra especial de agradecimento”. O autarca 
elogiou a “lição de vida” que os jovens deixam a toda a comunidade 
– “a sua humildade perante as tradições que definem a nossa 
identidade ribatejana e o seu orgulho em honrar a nossa herança 
histórica, ensinam-nos que é no que temos de mais ancestral que 
encontramos a nossa essência”. Lembrando o contributo de “muitas 
pessoas que não vamos ver aqui no palco, mas que durante meses, 
em cada uma das freguesias, ajudaram os jovens”, assim como de 
“profissionais que de modo muitas vezes voluntário, dão o seu 
melhor para que os jovens possam brilhar e oferecer-nos esta Gala. 
Todos fazem deste momento uma festa de fraternidade e união em 
torno da nossa identidade ribatejana, rural e vínicola”.

Candidatos desfilaram três vezes perante o júri e o público
Em traje regional, casual e de gala, os doze jovens desfilaram no 
que constituram as últimas provas para a atribuição da pontuação 
final. Mas o júri, presidido por Fátima Mendes, primeira Rainha das 
Vindimas do Cartaxo e constituído por Joana Fabiano, de Valada, 
Jorge Blanco, da União de Freguesias Cartaxo e Vale da Pinta, Vanessa 
Descalço, de Pontével, Paula Abade, de Vila Chã de Ourique, Bárbara 
Ferreira, da União de Freguesias de Ereira e Lapa e Nuno Pompeu 
Antunes, de Vale da Pedra, já conheciam os candidatos nas provas que 
antecederam a noite da Gala.

Antes de subirem ao palco, os jovens participaram num passeio 
convívio pelo concelho, cumpriram a prova de expressão e 
comunicação e a prova escrita de conhecimento – todas a contar para 
a classificação final, o que exigiu aos candidadtos, não só a presença 
e postura necessárias a quem vai representar o concelho durante um 
ano, mas também a demonstração de valores como a solidariedade 
ou o conhecimento das tradições e da história do concelho.
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21 outubro | 9h30  | Auditório Municipal  Quinta das Pratas

Colóquio “O Ribatejo e a 1.ª República”

No mês em que Portugal celebra a implantação da República em 1910, o Cartaxo assinala o papel da 
região no movimento republicano.

 O Auditório Municipal da Quinta das Pratas vai receber, no dia 21 de outubro, sábado, 
a partir das 9h30, o Colóquio “O Ribatejo e a 1.ª República”. Organização conjunta 
da Câmara Municipal do Cartaxo e do Fórum Ribatejo, o Colóquio reúne historiadores 
de toda a região e conta com a presença de Luís Reis Torgal, Professor da Universidade 
de Coimbra, que apresentará A I República em Portugal: caracterização de um processo 
histórico e de um sistema político.
 
O Colóquio é aberto ao público e não necessita de inscrição prévia.

27 outubro a 2 de novembro

Feira de Todos os Santos

Dos espetáculos equestres, às largadas de touros, passando pelo artesanato, pela 
gastronomia e vinhos de excelência, até à música e às luzes dos carrosséis, tudo convida 
a descobrir a renovada Feira de Todos os Santos. 

A Feira de Todos os Santos, uma das mais antigas feiras tradicionais do país, vai decorrer 
de 27 de outubro a 2 de novembro, no Pavilhão Municipal de Exposições e no Campo 
da Feira.
 
Depois do investimento na renovação do Pavilhão Municipal de Exposições e na aposta 
num programa cultural e de animação que devolvesse à Feira a sua tradição rural e 
ribatejana, dando-lhe a projeção regional de outros tempos, a Câmara Municipal volta a 
inovar no certame que, em 2016, levou quase duas centenas de feirantes, uma centena 
de expositores, duas dezenas de tasquinhas e muitos milhares de visitantes, ao Cartaxo.

Saiba tudo em www.cm-cartaxo.pt

outubro | 22h00 | Centro Cultural do Cartaxo

Cinema no CCC

Em outubro, três curtas metragens portuguesas – Cidade Pequena, que venceu o Urso de 
Ouro no Festival de Berlim, Farpões Baldios, Grande Prémio da Competição Internacional 
do Festival Curtas Vila do Conde, Coelho Mau, presente na Semana da Crítica do Festival 
de Cannes –, e três longas metragens - Good Time, Lumiére! e Os Insensíveis - são a 
proposta da Câmara Municipal do Cartaxo para a sala de cinema do Centro Cultural.

BILHETES | 3 EUROS e 1 EURO NA SESSÃO DA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DE CADA MÊS
INFO | ccultural@cm-cartaxo.pt | 243 701 600
[4.ª e 5.ª das 15h00 às 20h00, 6.ª e sábado das 15h00 às 22h00. Em caso de eventos 
agendados ao domingo, a bilheteira funciona das 15h00 às 19h00.]

16  outubro | 10h00 às 17h00

Dia Mundial da Alimentação

 Teatro para a infância, jogos e muitas surpresas vão ocupar a Praça 15 de Dezembro e 
o Centro Cultural do Cartaxo na próxima segunda-feira, dia 16 de outubro. Ao longo 
do dia, a alimentação saudável, a descoberta de novos sabores e a recolha solidária de 
alimentos, vão decorrer a par de atividades de puro divertimento, como as pinturas 
faciais ou os jogos tradicionais.
 
As comemorações são organizadas pela área de Educação e Juventude da Câmara Municipal 
do Cartaxo, com o objetivo não só de lembrar a importância da alimentação saudável e 
do combate ao desperdício alimentar, mas também de chamar a atenção aos mais novos 
para a importância da partilha e da solidariedade. A área de Educação e Juventude da 
Câmara Municipal conta com o apoio de empresas e instituições públicas e privadas que 
se associaram a estas comemorações.
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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO



EDITAL N.º 69/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

4 SETEMBRO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 04 
de setembro de 2017, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Retificação da deliberação da câmara municipal de 
21/08/2017 que aprovou a disponibilização da utilização do 
Parque Municipal da Ribeira – Santa Eulália e a minuta do 
protocolo de cooperação, desenvolvimento e dinamização 
do Parque Municipal da Ribeira - Santa Eulália – Cartaxo.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Autorização prévia para assunção de compromisso 
plurianual para aquisição de transporte escolar para o 
ano letivo 2017/2018 – Prévia autorização (DL 197/99, de 
08.06) / Autorização prévia (LCPA).
Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor (2 do PS + 
1 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

3. Participação no imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares (IRS).
Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor (2 do PS + 
1 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

4.Taxa de IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis.
Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor (2 do PS + 
1 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

5. Fixação da Taxa de Derrama.
Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor (2 do PS + 
1 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

6. Demonstração e cumprimento do plano de saneamento 
financeiro – 1.º Semestre de 2017.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

7. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
datado de 23/08/2017, que designou, com carácter de 
urgência, os técnicos a integrar a Comissão de Vistorias 
para recintos itinerantes e recintos improvisados.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

8. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 6/2016/CTD) - Local: Rua da Pré-Escola, n.º 4 
/ Rua da Festa – Vale da Pedra - Freguesia: Vale da Pedra 
- Requerentes: Ana Paula Silva Ferreira da Costa e Valter 
Silva Ferreira da Costa.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

9. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 11/2016/CTD) - Local: Beco do Silêncio, n.º 
16 – Vila Chã de Ourique - Freguesia: Vila Chã de Ourique 
- Requerentes: Joaquim José Estróia e Maria Vitória Leal 
Glória.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.
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10. Obras de edificação - Legalização (P.º 68/2016/OELG) 
- Tipo de obra: Legalização de anexo de apoio agrícola - 
Local da obra: E.N. 3 – Quinta do Gaio de Baixo – Vale da 
Pedra - Freguesia: Vale da Pedra - Requerente: Bruno Filipe 
da Silva Fernandes de Oliveira.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

Paços do Município, 05 de setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

EDITAL N.º 71/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

14 SETEMBRO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que:

Na reunião extraordinária da Câmara Municipal, do dia 14 
de setembro de 2017, foi deliberado os seguintes assuntos:

1. Autorização prévia para assunção de compromissos 
plurianuais relativos aos acordos de execução –Autorização 
prévia (LCPA)
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (3 do PS + 
2 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

2. Informação semestral sobre a situação económico-
financeira do Município
Deliberado, por maioria, com 4 votos a favor (3 do PS + 1 
do PV-MPC – Vereador Paulo Varanda) e 3 abstenções (1 do 
PV-MPC - Vereador Nuno Nogueira + 2 do PSD), aprovar a 
proposta apresentada.

3. Demonstração do cumprimento do plano de saneamento 
financeiro – 1.º Semestre de 2017
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Acompanhamento do PAEL no 2.º trimestre de 2017
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (3 do PS + 
2 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

5. Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 
o ano 2018
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. 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 operacional, 
atividade de condução de tratores, para a área de recolha 
de resíduos e limpeza urbana da divisão de ambiente, obras 
e equipamentos municipais
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

7. Abertura e designação de júri para concurso interno de 
acesso geral para Comandante dos Bombeiros Municipais 
do Cartaxo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

publicidade das deliberações
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EDITAL N.º 80/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

28 SETEMBRO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que:

Na reunião extraordinária da Câmara Municipal, do dia 28 
de setembro de 2017, foi deliberado os seguintes assuntos:

1. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 13/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxa pela emissão da licença especial de ruído, para a 
realização da Festa da Imperial, nos passados dias 7, 8 e 9 
de julho de 2017, à Associação Os Quarentões de Pontével 
– Comissão de 2017
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 13-09-2017 que autorizou a isenção do pagamento 
de taxa pela utilização da sala de espetáculos do Centro 
Cultural, para o encerramento do ano letivo da classe de 
ballet, no passado dia 8 de julho, pelas 21 horas, ao Ateneu 
Artístico Cartaxense
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

3. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 13/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxa pela emissão da licença especial de ruído, para a 
realização de picaria, no passado dia 15 de julho, ao GFAC 
– Associação Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada.

4. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 13/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento das 
taxas inerentes à realização da festa anual em honra do 
Senhor Jesus dos Aflitos, nos passados dias 28, 29, 30 e 31 
de julho e dia 1 de agosto, à Comissão de Festas de Vila Chã 
de Ourique “Os Cinquentões 2017”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

5. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 14/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxa pela emissão da licença especial de ruído, para a 
realização do evento MotoChurrasco, nos passados dias 
5 e 6 de agosto de 2017, à Associação Os Quarentões de 
Pontével – Comissão de 2017
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 14/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxa pela emissão da licença especial de ruído, para a 
realização da Festa anual de Valada, nos passados dias 5 e 
6 de agosto, ao Ribatejano Futebol Clube Valadense
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

7. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 14/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento das 
taxas inerentes à realização da festa anual em honra de 
Nossa Senhora da Conceição, nos passados dias 11, 12, 
13, 14 e 15 de agosto de 2017, à Associação das Festas 
da Ereira
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

8. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o 
presente Edital, que vai ser afixado no lugar do costume e 
no sítio da internet da autarquia www.cm-cartaxo.pt.

Paços do Município, 15 de setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

                                                             
                                                    

EDITAL N.º 73/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

18 SETEMBRO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 18 
de setembro de 2017, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Protocolo de cedência do direito de utilização de espaço 
para instalação de sensores hidrométricos
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Obras de edificação – Legalização (P.º 14/2015/OELG) 
- Tipo de obra: Ampliação de edificação  - Local da obra: 
Rua Vasco Ribeiro, n.ºs 12 e 14 – Vila Chã de Ourique - 
Freguesia: Vila Chã de Ourique - Requerentes: Paulo Jorge 
Nogueira Estrela e Yudeilys Estrela Rodriguez Cedeño
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada.

3. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 5/2017/CTD) - Local: Rua do Moinho Saloio / 
Rua do Prioste – Cartaxo - Freguesia: União das Freguesias 
do Cartaxo e Vale da Pinta - Requerente: Maria Odete 
Domingues
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Pedido de certidão para efeitos de constituição de edifício 
em regime de propriedade horizontal (P.º 5/2016/CT) - 
Local: Rua Batalhoz, n.º 91 – Cartaxo - Freguesia: União 
das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta - Requerente: 
Fernando Antunes Alves
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

5. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 12/2009/CTD) - Local: Sítio do Moinho do Lobo 
– PONTÉVEL - Freguesia: Pontével - Requerente: Manuel 
Guilherme do Carmo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Pedido de certidão relativa a comunicação prévia - P.º 
44/2017/OECP - Tipo de obra: Alteração e ampliação de 
edificação - Local: Rua José Maria Nicolau, n.º 23 – Cartaxo 
- Freguesia: União das Freguesias do Cartaxo e Vale da 
Pinta - Requerente: Andrea Margarida Pereira Firmino Faia
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

Paços do Município, 9 de setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribei

publicidade das deliberações
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

18. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 19/09/2017 que autorizou a isenção do 
pagamento de taxa pela emissão da licença especial de 
ruído, para a realização de concerto solidário, no passado 
dia 15 de setembro à ADSAE – Associação de Apoio a 
Doentes com Sarcoma de Ewing
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

19. 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 2017”, à 
Associação New Vibrations 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

20. Aceitação de um televisor e de um portátil para os 
Bombeiros Municipais
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

21. Emparcelamento rural – Pedido de emissão de parecer 
(P.º 275/2017/DIV) - Local da obra: E.M. 587 – Campo 
de Valada – Vila Chã de Ourique - Freguesia: Vila Chã de 
Ourique - Requerente: Casa Agrícola Faia & Filhos, Lda.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

22. 5.ª Alteração do Plano Diretor Municipal do Cartaxo 
(PDMC) - Relatório de Ponderação dos Resultados da 
Discussão Pública e Aprovação
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

23. 6.ª Alteração do Plano Diretor Municipal do Cartaxo 

(PDMC) – Regularização Extraordinária de Atividades 
Económicas (RERAE) - Relatório de Ponderação dos 
Resultados da Discussão Pública e Aprovação
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

24. Proposta de Alteração da Delimitação da REN para o 
Município do Cartaxo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

25. Pedido de certidão para efeitos de constituição de edifício 
em regime de propriedade horizontal (P.º 54/2017/CT) - 
Local: Gaveto da Rua Prof. Artur Simões com a Rua Vasco 
da Gama, n.ºs 26 e 28 – Casais da Lapa – Lapa - Freguesia: 
União das Freguesias de Ereira e Lapa - Requerente: Isaías 
Pinheiro da Mata – Cabeça de casal da herança de
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o 
presente Edital, que vai ser afixado no lugar do costume e 
no sítio da internet da autarquia www.cm-cartaxo.pt.

Paços do Município, 29 de setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

de 14/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento das 
taxas inerentes à realização da festa anual em honra de 
Nossa Senhora da Graça, nos passados dias 25, 26, 27, 28 
e 29 de agosto de 2017, à Sociedade Cultural e Recreativa 
de Vale da Pinta
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

9. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 14/09/2017 que autorizou a isenção do pagamento das 
taxas inerentes à realização da festa anual em honra de 
Nossa Senhora do Desterro, nos passados dias 1, 2, 3, 4 
e 5 de setembro de 2017, à Associação Os Quarentões de 
Pontével – Comissão de 2017
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

10. Isenção de pagamento de taxas relativas à utilização 
do Pavilhão Desportivo do Inatel, para a prática de Futsal, à 
ADUC - Associação Desportiva União Cartaxense
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

11. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 15/09/2017 que autorizou a isenção do 
pagamento de taxa pela utilização das piscinas descobertas, 
para a festa de encerramento da classe de trampolins, ao 
Ateneu Artístico Cartaxense
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

12. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 18/09/2017 que autorizou a isenção do 
pagamento de taxas pela utilização do Estádio Municipal, 
durante a época 2016/2017, ao Sport Lisboa e Cartaxo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

13. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 18/09/2017 que autorizou a isenção de 50% do 
pagamento de taxa pela utilização das piscinas descobertas, 
para os séniores do Centro de Dia, à ACAS – Associação 
Comunitária de Assistência Social de Vila Chã de Ourique
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

14. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 18/09/2017 que autorizou a isenção de 50% do 
pagamento de taxa pela utilização das piscinas descobertas, 
no âmbito do Projeto de Férias do CATL, nos dias 4, 11, 18 
e 25 de julho e 1 e 8 de agosto, à Associação Comunitária 
do Vale da Pedra
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

15. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 19/09/2017 que autorizou a isenção de 50% do 
pagamento de taxa pela utilização das piscinas descobertas, 
no âmbito do projeto CATL, à ACAS – Associação Comunitária 
de Assistência Social de Vila Chã de Ourique
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

16. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 19/09/2017 que autorizou a isenção de 50% do 
pagamento de taxa pela utilização das piscinas descobertas, 
para a festa de encerramento da classe de basquetebol 
infantil, ao Ateneu Artístico Cartaxense
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

17. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara de 19/09/2017 que autorizou a isenção de 
50% do pagamento de taxa pela utilização das piscinas 
descobertas, no âmbito do Projeto de Férias do CATL, ao 
Jardim de Infância do Cartaxo

publicidade das deliberações
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