1 a 15.setembro 2019
n.º16

Reuniões Públicas | Consultas Públicas

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 11 de setembro de 2019, tomou as seguintes deliberações:
1. Deliberação n.º 331/19 – Proposta n.º 26/2019 – GAP – Distinguir, em aditamento à proposta
aprovada em reunião de 14 de agosto, a atividade desenvolvida pelos cidadãos abaixo indicados,
atribuindo-lhes, em 15 de setembro de 2019, Dia de Bocage, a seguinte Medalha Honorífica da Cidade:
Medalha de Honra da Cidade
Classe Ciência e Tecnologia
- Gil José de Carvalho Sousa;
- Manuel Matos Faia;
Classe Comércio
- Luís Miguel Leal Fernandes.
2. Deliberação n.º 332/19 – Proposta n.º 27/2019 – GAP – Ratificar a decisão tomada pela Sra. Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 311/2019/GAP, de 29 de agosto, e todos os atos subsequentes praticados no âmbito da empreitada de “Estação Elevatória dos Combatentes e Coletores
Afluentes”.
3. Deliberação n.º 333/19 – Proposta n.º 47/2019 – DAF/DICOMP/SECOMP – Autorizar a seguinte
repartição de encargos (expectável), no âmbito do contrato de fornecimento contínuo de gasóleo
para abastecimento das viaturas da frota Municipal e da Companhia de Bombeiros Sapadores de
Setúbal, para o ano de 2019, ao abrigo da Central Nacional de Compras Municipais (CNCM), com
adjudicação à empresa Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, Lda., pelo valor de 800.000,00 €,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor:
- Ano 2019 – 458.544,00 €, com IVA incluído;
- Ano 2020 – 525.456,00 €, com IVA incluído.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
4. Deliberação n.º 334/19 – Proposta n.º 48/2019 – DAF/DICONT – Aprovar a 10.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, que importa, tanto em reforços como em anulações, o valor de 819.700,00€,
a 8.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais, que importa o reforço de 81.800,00€ e anulações de 366.700,00€ e a 8.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, que importa reforços
e anulações de 296.300,00€.
5. Deliberação n.º 335/19 – Proposta n.º 49/2019 – DAF/DICONT – Aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
6. Deliberação n.º 336/19 – Proposta n.º 50/2019 – DAF – Celebrar um contrato de financiamento,
até ao montante de 103.132,22€, para financiamento das despesas com redes secundárias de faixas
de gestão de combustível.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
7. Deliberação n.º 337/19 – Proposta n.º 51/2019 – DAF – Aprovar a ata da abertura de propostas e o relatório de análise de propostas do procedimento da contratação do empréstimo de médio/longo prazo “Investimentos 2019”, para adjudicação de um empréstimo até ao montante de
3.292.800,29€.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
8. Deliberação n.º 338/19 – Proposta n.º 52/2019 – DAF – Aprovar a ata da abertura de propostas
e o relatório de análise de propostas do procedimento da contratação do empréstimo de médio/
longo prazo “Habitação Social (Eficiência Energética)”, para adjudicação de um empréstimo até ao
montante de 1.015.292,21€.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
9. Deliberação n.º 339/19 – Proposta n.º 53/2019 – DAF – Aprovar a ata da abertura de propostas e
o relatório de análise de propostas do procedimento da contratação do empréstimo de médio/longo
prazo “IFRRU2020”, para adjudicação de um empréstimo até ao montante de 556.850,00€.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
10. Deliberação n.º 340/19 – Proposta n.º 46/2019 – DURB/DIMOT – Converter a sentido único
o troço da Avenida dos Ciprestes compreendido entre a Avenida Avelar Brotero e o prolongamento
da Avenida de Moçambique.
11. Deliberação n.º 349/19 – Proposta n.º 47/2019 – DURB/DIMOT/SEMUT – Prolongar o Programa “Arrábida sem Carros” até ao final do mês de setembro, em regime de fim-de-semana (dias 21,
22, 28 e 29), com condicionamentos de trânsito na EN379-1 e nos acessos às praias da Arrábida.
12. Deliberação n.º 341/19 – Proposta n.º 13/2019 – GAF – Alterar a proposta n.º 01-A/GAF/2017,
relativa ao acordo de execução entre a Câmara Municipal de Setúbal e a União das Freguesias de
Setúbal para a gestão e manutenção de espaços verdes, no sentido de que os espaços verdes que se
encontram delegados na União das Freguesias de Setúbal passem, por mútuo acordo, para a responsabilidade da Câmara Municipal a partir do dia 1 de Novembro de 2019.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
13. Deliberação n.º 342/19 – Proposta n.º 16/2019 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender o fogo de tipologia T2, com a área útil de 70,80m², sito na Avenida da Bela Vista, 12 – C 41, à atual arrendatária,
Carla Alexandra Rebelo de Almeida, pelo preço de 8.978,36€.
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Técnica

14. Deliberação n.º 343/19 – Proposta n.º 17/2019 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender o fogo de tipologia T3, com a área útil de 91,50m², sito na Rua do Antigo Olival, 5 – A 32, à atual arrendatária,
Ildefonsa Maria Van-Dunem de Oliveira, pelo preço de 13.467,54€.
15. Deliberação n.º 344/19 – Proposta n.º 112/2019 – DCDJ/DIJUVE – Definir o valor unitário de
3,00€ como preço para venda ao público, com IVA incluído, à taxa legal em vigor, das quatro publicações que serão impressas com os poemas ditos em cada uma das sessões do projeto Poesia sem
Vergonha, ao longo de 2019.
16. Deliberação n.º 345/19 – Proposta n.º 113/2019 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro,
no montante de 500,00€, ao CVA - Colectivo de Valorização Artística, Associação, com o objetivo de
minimizar os custos inerentes à exposição coletiva de artes contemporânea subordinado ao tema
do VINHO, sob o título “Os Amigos de Dionísio”, que vai promover, durante o mês de setembro, em
Vila Nogueira de Azeitão.
17. Deliberação n.º 346/19 – Proposta n.º 114/2019 – DCDJ/DICUL – Aprovar um protocolo de colaboração, a celebrar entre o Município de Setúbal, o Institut Français du Portugal, a Alliançe Française de Setúbal e a Serena Produtions, no qual se contempla a atribuição de um apoio financeiro,
no valor de 1.000,00€, ao Institut Français du Portugal, para a realização, nos dias 4, 5, 6 e 7 de
outubro, no Cinema Charlot – Auditório Municipal, da 20.ª edição da Festa do Cinema Francês.
18. Deliberação n.º 347/19 – Proposta n.º 115/2019 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro,
no montante de 4.000,00€, ao Coral Luísa Todi, para fazer face às despesas da produção “Sing Out
Concert”, que estreará em dezembro do presente ano.
19. Deliberação n.º 348/19 – Proposta n.º 116/2019 – DCDJ/DICUL – Aprovar as Normas de Participação do XI Concurso de Fado de Setúbal, com os seguintes prémios:
- 1.º Lugar - 600,00€ / Participação na Feira de Sant’Iago 2020;
- 2.º Lugar - 400,00€;
- 3.º Lugar - 300,00€;
- 4.º Finalista - 100,00€;
- 5.º Finalista - 100,00€;
- 6.º Finalista - 100,00€;
- Prémio do Público - 150,00€ / Participação na Feira de Sant’Iago 2020;
- Melhor Fadista do Concelho – Menção honrosa.
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
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