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DELIBERAÇÕES EM REUNIÃO DE CÂMARA
MARIA DAS DORES MARQUES BANHEIRO MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DO CONCELHO DE SETÚBAL:
FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 1, do art.º 56.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal de Setúbal, em reunião ordinária realizada em 09 de janeiro de 2019, tomou as seguintes
deliberações:
1. Deliberação n.º 01/19 – Proposta n.º 01/2019 – DAF/DICONT – Ratificar o Despacho N.º
276/2018/GAP, de 27/12/2018, que aprovou a 13.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, a 4.ª Alteração ao Orçamento da Receita, a 12.ª Alteração ao Plano de Atividades e a 12.ª Alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.
2. Deliberação n.º 02/19 – Proposta n.º 02/2019 – DAF/DICONT – Ratificar o Despacho N.º
04/2019/GAP, de 04/01/2019, que aprovou a 1.ª Alteração ao Orçamento da Despesa.
3. Deliberação n.º 04/19 – Proposta n.º 01/2019 – DCIRT/DITUR – Atribuir um apoio financeiro,
no valor total de € 400,00, à Associação Bandeira Azul da Europa, para que a candidatura da Praia
da Figueirinha seja devidamente avaliada pelas entidades competentes para efeitos de atribuição do
galardão Bandeira Azul 2019.
4. Deliberação n.º 05/19 – Proposta n.º 01/2019 – DURB/DIPU – Aprovar a elaboração do Plano de
Pormenor de Mitrena Nascente, na Freguesia do Sado, com os devidos condicionamentos.
5. Deliberação n.º 06/19 – Proposta n.º 02/2019 – DURB/DIMOT – Aprovar o Projeto do Regulamento Municipal de Estacionamento Público Tarifado e de Duração Limitada no concelho de Setúbal.
Promover a audiência das entidades representativas dos interesses afetados e a submissão à apreciação pública.
6. Deliberação n.º 07/19 – Proposta n.º 01/2019 – DRH/DIGAT – Aprovar a gestão dos recursos
humanos em função do orçamento e do mapa de pessoal aprovados para o ano de 2019 e os seguintes montantes dos encargos:
- Fixar em 16.942.622,00€ os encargos com as remunerações dos trabalhadores em funções públicas para o desenvolvimento das atividades planeadas para o ano de 2019;
- Fixar o montante máximo de 567.500,00€ para os recrutamentos necessários à ocupação dos novos postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal;
- Fixar o montante máximo de 525.378,00€ para os encargos «com as alterações do posicionamento
remuneratório na categoria dos trabalhadores» (reposicionamentos salariais) que se mantêm em
exercício de funções.
7. Deliberação n.º 09/19 – Proposta n.º 03/2019 – DRH – Aceitar as doações, feitas pelas entidades
abaixo identificadas, para a Festa de Natal dos filhos dos trabalhadores e colaboradores da Câmara
Municipal de Setúbal:
- McDonald’s (500 pacotes de sumos / 500 vouchers de desconto / 1000 jogos de cartão, no valor
de 300,00€);
- Coca-Cola (Pai Natal, no valor de 500,00€);
- Associação de Comerciantes do Mercado do Livramento (60kg de fruta: maçãs e peras, no valor
de 30,00€).
Aprovar um voto de agradecimento às entidades doadoras.
8. Deliberação n.º 10/19 – Proposta n.º 01/2019 – GAF – Aprovar uma adenda ao Contrato Interadministrativo celebrado entre a Câmara Municipal de Setúbal e as juntas de freguesia do concelho
para o mandato 2018-2021, aprovado através da proposta n.º 2A/GAF/2017, para aquisição de massas asfálticas, nos seguintes valores:
Junta de Freguesia

Valor a Afetar p/ ano

Azeitão
União das Freguesias de Setúbal
S. Sebastião
Sado*
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra*

20.000,00€
20.000,00€
20.000,00€
5.000,00€
5.000,00€

12. Deliberação n.º 13/19 – Proposta n.º 03/2019 – DCDJ/DIJUV – Renovar o protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Setúbal e a Voluntiir Cooperativa de Solidariedade Social CRL,
com o objetivo de regular o apoio ao desenvolvimento da atividade da Cooperativa, contemplando
a atribuição de um apoio financeiro, no montante global anual de 2.500,00€, à referida entidade.
13. Deliberação n.º 14/19 – Proposta n.º 04/2019 – DCDJ/DIDES – Isentar do pagamento de taxas
de utilização para as atividades de carater regular e de carater pontual (incluindo jogos oficiais),
do dia 1 de setembro de 2018 ao dia 31 de agosto de 2019, as entidades do concelho constantes da
deliberação referida, relativamente aos seguintes equipamentos:
- Pavilhão Desportivo Municipal das Manteigadas;
- Pavilhão Escolar Municipal João dos Santos;
- Pavilhão Municipal de Aranguez;
- Piscina Municipal das Manteigadas;
- Piscina Municipal de Azeitão;
- Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal.
14. Deliberação n.º 15/19 – Proposta n.º 05/2019 – DCDJ/DIDES – Aprovar as minutas dos protocolos de colaboração a celebrar com as instituições parceiras nos Projetos Desportivos Municipais “Desportivamente em (Re)Forma” e “Desporto nas Escolas de 1º Ciclo – Natação” (Associação
Cristã da Mocidade, Casa de Pessoal da Secil, Clube Naval Setubalense, Cooperativa de Habitação
“Bem-Vinda a Liberdade”, Cooperativa de Habitação “Força de Todos”, União Cultural Recreativa e
Desportiva “O Praiense”, Liga de Amigos da Terceira Idade).
Atribuir os seguintes apoios financeiros:
Instituição

Associação Cristã da Mocidade
Clube Naval Setubalense
Cooperativa de Habitação
“Bem Vinda a Liberdade”
Cooperativa de Habitação
“Força de Todos”
União Cultural Recreativa
e Desportiva “Praiense”
Liga de Amigos da Terceira
Idade

1ª Tranche
(set./dez.)

2ª Tranche
(jan./mar.)

3ª Tranche
(abr./jun.)

Valor Total
2018/2019

5.950,00 €
3.630,00 €
250,00 €

5.205,00 €
3.180,00 €
260,00 €

4.605,00 €
2.790,00 €
190,00 €

15.760,00 €
9.600,00 €
700,00 €

250,00 €

260,00 €

190,00 €

700,00 €

2.700,00 €

2.520,00 €

2.295,00 €

7.515,00 €

250,00 €

260,00 €

190,00 €

700,00 €

15. Deliberação n.º 16/19 – Proposta n.º 06/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro
à União Cultural, Recreativa e Desportiva Praiense, no valor de 800,00€, para ajudar a suportar as
despesas com a organização da edição “São Silvestre do Sado 2018”.
16. Deliberação n.º 17/19 – Proposta n.º 07/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro
à Associação “A ONDA – Associação Orientadora para a Natação Desportiva em Azeitão”, no valor
de 25.544,00€, no âmbito do protocolo de colaboração celebrado com a mesma, para fazer face à
atividade desenvolvida e à contratação dos técnicos necessários para o primeiro quadrimestre de
janeiro a abril de 2019.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
A Presidente da Câmara, Maria das Dores Marques Banheiro Meira

* Os Contratos Interadministrativos de origem já contemplam 5.000,00€ para cada uma das Juntas de Freguesia
Submeter a proposta a deliberação da Assembleia Municipal.

9. Deliberação n.º 18/19 – Proposta n.º 01/2019 – DOM – Ratificar o despacho da Sra. Presidente
da Câmara Municipal, datado de 19 de dezembro de 2018, que aprovou a atualização para o ano 2019
do Tarifário de Venda de Água, Saneamento e Outros Serviços e Revisão de Listagem de Preços Unitários para a Execução de Obras e Ramais.
10. Deliberação n.º 11/19 – Proposta n.º 01/2019 – DCDJ/DIBIM – Aceitar a doação, feita por Susana Isabel Lopes Claro Tereso, de diversas obras de arte, para integrar a coleção dos Museus Municipais, Museu de Setúbal/Convento de Jesus, avaliadas em 13.575,00€.
Aprovar um voto de agradecimento à doadora.
11. Deliberação n.º 12/19 – Proposta n.º 02/2019 – DCDJ/DIBIM – Aceitar a doação, feita por Mari
Carmen Lopes Delgado, para integrar a coleção dos Museus Municipais, Museu de Setúbal/Convento de Jesus, da pintura intitulada “Jarrão com Plantas”, sem atribuição de valor monetário.
Aprovar um voto de agradecimento à doadora.

Ficha
Técnica
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