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1 a 15.fevereiro 2019
n.º3

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 6 de fevereiro de 2019, tomou as seguintes 
deliberações:
1. Deliberação n.º 53/19 – Proposta n.º 10/2019 – GAP – Abrir o Concurso Público n.º 4/2019/
DAF/DIGEF/SECPP, para a contratação de Leasing Imobiliário para aquisição do complexo IMA-
PARK, com o preço base de 4.400.000,00€.
Aprovar as peças do procedimento, composto pelo programa de procedimento, caderno de encar-
gos, caracterização técnica e respetivos anexos e demais condições.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
2. Deliberação n.º 54/19 – Proposta n.º 11/2019 – GAP – Submeter à Assembleia Municipal a ade-
são do Município à “Federação Portuguesa do Caminho de Santiago”, com a aprovação dos respeti-
vos Estatutos.
Submeter a deliberação à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
3. Deliberação n.º 55/19 – Proposta n.º 12/2019 – GAP – Sem prejuízo dos Protocolos e Acordos 
até à data aprovados pela Câmara Municipal no âmbito dessas matérias se delibere reiterar a deli-
beração aprovada em reunião de Câmara a 05/09/2018 e pela Assembleia Municipal a 13/09/2018, 
rejeitando a transferência de competências da Administração Central para o Município, em 2019, 
no âmbito dos seguintes Decretos-Leis sectoriais:

- Dec.Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro – Concretiza a transferência de competências no domí-
nio da proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos;
- Dec.Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro – Concretiza a transferência de competências na área da 
cultura;
- Dec.Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro – Concretiza a transferência de competências no domí-
nio da saúde.

Propor à Assembleia Municipal a deliberação de recusa das referidas competências e que essa deli-
beração seja de imediato comunicada à DGAL.
4. Deliberação n.º 56/19 – Proposta n.º 07/2019 – DAF/DICONT – Aprovar a 2.ª Alteração ao Or-
çamento da Despesa e a 1.ª Alteração ao Orçamento da Receita.
5. Deliberação n.º 57/19 – Proposta n.º 03/2019 – DURB – Constituir uma nova comissão para a 
realização de vistorias, auditorias ou inspeções a título permanente. 
6. Deliberação n.º 58/19 – Proposta n.º 05/2019 – DRH/DIGAT – Aprovar os conteúdos funcionais 
dos postos de trabalho em função das atividades correspondentes aos dos cargos ou das carreiras e 
categorias que lhes correspondem, constantes do Mapa de Pessoal aprovado.
7. Deliberação n.º 59/19 – Proposta n.º 01/2019 – CBSS – Atribuir, aos bombeiros abaixo referi-
dos, as medalhas que se indicam:

Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
9. Deliberação n.º 61/19 – Proposta n.º 03/2019 – CBSS – Aceitar a doação, efetuada pela empresa 
AICEP Global Parques, de Parka Europa, Polo Mónaco e Calção, para a Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal, no valor total de 742,05€.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
10. Deliberação n.º 62/19 – Proposta n.º 23/2019 – DCDJ/DICUL – Celebrar Protocolos de Colabo-
ração entre o Município de Setúbal e os Grupos Corais Alentejanos “Os Amigos do Independente” 
e “Os Amigos dos Sadinos”, que enquadram um apoio financeiro de 750,00€ a cada um dos grupos 
corais.
11. Deliberação n.º 63/19 – Proposta n.º 24/2019 – DCDJ/DICUL – Celebrar Protocolos de Cola-
boração entre o Município de Setúbal e as Bandas Filarmónicas: Sociedade Filarmónica Perpétua 
Azeitonense, Sociedade Filarmónica Providência e Sociedade Musical Capricho Setubalense, que 
enquadram um apoio financeiro de 1.500,00€ a cada uma das bandas filarmónicas.
12. Deliberação n.º 64/19 – Proposta n.º 25/2019 – DCDJ/DICUL – Celebrar Protocolos de Colabo-
ração entre o Município de Setúbal e as seguintes entidades: 

Liga de Amigos da Terceira Idade
União Cultural Recreativa 
e Desportiva “Praiense”

INSTITUIÇÃO

7.515,00 €
700,00 €

2.295,00 €
190,00 €

2.520,00 €
260,00 €

2.700,00 €
250,00 €

VALOR TOTAL
2018/2019

3ª TRANCHE
(ABR/JUN)

2ª TRANCHE
(JAN/MAR)

1ª TRANCHE
(SET/DEZ)

Subchefe 1.ª Classe

Subchefe 1.ª Classe

Subchefe 1.ª Classe

Subchefe 1.ª Classe

Subchefe 1.ª Classe

Subchefe 1.ª Classe

Subchefe 1.ª Classe

Subchefe 2.ª Classe

Subchefe 2.ª Classe

Subchefe 2.ª Classe

Bombeiro Sapador

Bombeiro Sapador

Nuno Miguel Alves de Sousa

Remo António Duarte dos Reis 
Leandro
Jorge Manuel Patrão Parrulas

José António Rodrigues Alves

Hélder Manuel Constantino 

António José Maria de Carvalho

Francisco António Feio Garrido

Idalécio Jesus Ribeiro Águas

António Miguel do Nascimento 
Pereira

António Manuel Paquito Silva

Paulo da Silva Jones
Luís Filipe dos Santos Rodrigues 
Casaleiro

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25
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Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Grande Dedicação ao Serviço
Comportamento Exemplar e 
Dedicação ao Serviço

CATEGORIA NOME ANOS DESCRIÇÃO

Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi (Orquestra Orff)

Associação Cultural do Conservatório Regional de Setúbal

Coral Infantil de Setúbal (Coral Infantil de Setúbal e Coro Feminino 

TuttienCantus)

Grupo Coral da Escola Secundária de Bocage

Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense (Grupo Coral)

750,00€

1.500,00€

1.500,00€

750,00€

750,00€

ENTIDADE VALOR 2019

8. Deliberação n.º 60/19 – Proposta n.º 02/2019 – CBSS – Aceitar a doação, efetuada pela empresa 
Bricosado, Soc. Dis. Bricolage, Lda, de equipamento para os balneários da Companhia de Bombei-
ros Sapadores de Setúbal, no valor de 162,60€.

13. Deliberação n.º 65/19 – Proposta n.º 26/2019 – DCDJ/DICUL – Celebrar um Protocolo de Co-
laboração entre o Município de Setúbal e a Associação Cultural Festroia, no âmbito do Pulsar Film 
Fest - Festival de Cinema Mudo Musicado ao Vivo, que enquadra um apoio financeiro, no valor de 
4.660,00€, para tratamento de filmes a adquirir e respetivo transporte.
14. Deliberação n.º 66/19 – Proposta n.º 27/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro, 
no valor de 30.000,00€, à Federação Portuguesa de Natação, no sentido de honrar os compromissos 
assumidos para a concretização da “FINA HOSA – Marathon Swim World Series 2019”, evento con-
siderado da maior importância para o Município.
15. Deliberação n.º 67/19 – Proposta n.º 28/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro, 
no valor de 5.000,00€, ao Clube de Ténis de Setúbal, para apoio à organização de três eventos: “Se-
túbal Open 2019 – Circuito ITF Seniores Masculinos”, “Campeonato Nacional Equipas Sub-16” e 
“Open Baía de Setúbal – Circuito ITF em Cadeira de Rodas”, que se realizam respetivamente, de 24 
a 30 de junho, de 2 a 7 de julho e de 12 a 15 de setembro.
16. Deliberação n.º 68/19 – Proposta n.º 29/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro, 
no valor de 6.000,00€, ao Clube de Ténis de Setúbal, para apoio à reabilitação e renovação dos cam-
pos de ténis semicobertos (campos 4 e 5), no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações 
Desportivas (PRID), promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude.
17. Deliberação n.º 69/19 – Proposta n.º 30/2019 – DCDJ/DIDES – Celebrar um Protocolo de Coo-
peração entre o Município de Setúbal e a Federação Portuguesa de Natação, para adesão ao “Progra-
ma Portugal a Nadar”, da Federação Portuguesa de Natação.
18. Deliberação n.º 70/19 – Proposta n.º 31/2019 – DCDJ/DIDES – Fixar o preço de 5,00€ por cada 
entrada no jogo de Rugby entre a seleção Nacional Portuguesa e a seleção Nacional da Polónia, que 
a Câmara Municipal de Setúbal, em colaboração com a Federação Portuguesa de Rugby, realiza no 
dia 16 de fevereiro de 2019, pelas 15h00, no Complexo Desportivo Municipal de Vale da Rosa, no 
âmbito do apuramento para o Rugby Europe Trophy.
19. Deliberação n.º 71/19 – Proposta n.º 32/2019 – DCDJ/DIDES – Celebrar um Protocolo de Coo-
peração entre o Município de Setúbal e a Associação de Natação de Lisboa, para reforçar a modali-
dade de Natação no nosso concelho, através de um conjunto de ações e objetivos em três áreas dis-
tintas, nomeadamente, na área da organização de grandes competições, no domínio da promoção, 
divulgação e organização de atividades desportivas e no domínio da formação.
20. Deliberação n.º 72/19 – Proposta n.º 33/2019 – DCDJ/DIDES – Celebrar um Protocolo de Coo-
peração entre o Município de Setúbal e a Palmela Desporto, EM, no sentido de promover o Desen-
volvimento Social e Desportivo no Concelho e no Distrito de Setúbal, juntando sinergias de duas 
entidades com responsabilidades nesse âmbito, através da utilização conjunta de instalações des-
portivas, organização de eventos, promoção e divulgação de ações conjuntas, entre outras.
21. Deliberação n.º 73/19 – Proposta n.º 34/2019 – DCDJ/DIDES – Retificar a proposta nº 05/2019/
DCDJ/DIDES - Protocolos de colaboração e apoio financeiro às Instituições parceiras nos Projetos 
Desportivos Municipais “Desportivamente em (Re)Forma” e “Desporto nas Escolas de 1º Ciclo – 
Natação”, aprovada na reunião pública da Câmara Municipal de Setúbal, de 9 de janeiro de 2019, 
relativamente ao valor correspondente ao apoio financeiro das seguintes instituições: 
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22. Deliberação n.º 74/19 – Proposta n.º 35/2019 – DCDJ/DIDES – Isentar a Associação de Ciclis-
mo do Distrito de Setúbal do pagamento de taxas para as seguintes provas desportivas de ciclismo:

Clássica da Arrábida/ Troféu Liberty Seguros
Granfondo da Arrábida
Troféu dos Campeões (Cadetes)
8º Passeio de Bicicletas Antigas
5º Prémio Juvenil Câmara Municipal Setúbal
Passeio de Cicloturismo da J.F. São Sebastião
29º Prémio Juvenil da Aldeia da Piedade
1º Prémio Júniores – Homenagem a Virgolino Almeida

Valor total a isentar

17.3.2019
17.3.2019
14.4.2019
28.4.2019
11.5.2019
12.5.2019
23.6.2019
1.9.2019

50,50 €
50,50 €
50,50 €
50,50 €
50,50 €
50,50 €
50,50 €
50,50 €

404,00 €

ATIVIDADE VALOR
A ISENTAR

DATA

23. Deliberação n.º 75/19 – Proposta n.º 03/2019 – DES/DIAPE – Alterar o Regulamento Munici-
pal do Serviço de Refeições Escolares e Atividades de Animação e Apoio à Família.
Submeter a alteração à deliberação da Assembleia Municipal.
24. Deliberação n.º 76/19 – Proposta n.º 04/2019 – DES/DIGEPE – Atribuir um apoio financeiro, 
no valor total de 2.500,00€, ao Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, para fazer face às despesas 
de aquisição de instrumentos musicais que garantam a execução e a qualidade dos projetos de per-
cussão que desenvolve na área da música e a participação em projetos municipais como o Festival de 
Música de Setúbal, nomeadamente no desfile de percussão, e o “Cantar José Afonso”.
25. Deliberação n.º 77/19 – Proposta n.º 05/2019 – DES/DIGEPE – Atribuir um apoio financeiro, 
no valor total de 2.500,00€, ao Agrupamento de Escolas de Azeitão, para fazer face às despesas de 
aquisição dos instrumentos musicais que garantam a promoção dos projetos “Brejatuc” e “Tuna 
de Cavaquinhos” e a participação em projetos municipais como o Festival de Música de Setúbal, 
nomeadamente no desfile de percussão, e o “Cantar José Afonso”.
26. Deliberação n.º 78/19 – Proposta n.º 06/2019 – DES/DIGEPE – Atribuir um apoio financeiro, 
no valor total de 3.000,00 €, para fazer face às despesas de transporte dos alunos ao Parque Am-
biental do Alambre, no âmbito do projeto “Ciência na Nossa Serra”, para o ano letivo 2018-2019. 
27. Deliberação n.º 79/19 – Proposta n.º 07/2019 – DES/DIGEPE – Atribuir um apoio financeiro, 
no valor total de 200,00€, à Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal (APCAS), para fazer 
face às despesas de participação no projeto YouthLab4Inclusion, que tem vindo a ser dinamizado na 
Escola Básica Luísa Todi e na Escola Básica de Aranguez.
28. Deliberação n.º 80/19 – Proposta n.º 03/2019 – DAAE/DIAES – Aprovar o Projeto de Regula-
mento de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Setúbal e a audição, pelo período de 
10 dias, das seguintes entidades:

- Comando Distrital da PSP de Setúbal,
- Destacamento Territorial da GNR de Setúbal;
- Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da ASAE;
- Juntas de Freguesia do Município de Setúbal;
- Associação do Comércio Indústria Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;  
- Associação Portuguesa dos Centros Comerciais; 
- Associação Portuguesa Para a Defesa do Consumidor – DECO;
- Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo; 
- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – AHREST;
- Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição – APED; 
- União de Sindicatos de Setúbal;
- Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares do Sul; 
- Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Serviços.

29. Deliberação n.º 81/19 – Proposta n.º 04/2019 – DAAE/DIAES – Aprovar o Projeto de Regula-
mento dos Horários dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Muni-
cípio de Setúbal e a audição, pelo período de 10 dias úteis, das seguintes entidades:

- Comando Distrital da PSP de Setúbal,
- Destacamento Territorial da GNR de Setúbal;
- Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da ASAE;
- Juntas de Freguesia do Município de Setúbal;
- Associação do Comércio Indústria Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;  
- Associação Portuguesa dos Centros Comerciais; 
- Associação Portuguesa Para a Defesa do Consumidor – DECO;
- Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo; 
- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – AHREST;
- Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição – APED; 
- União de Sindicatos de Setúbal;
- Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares do Sul; 
- Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Serviços.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos do costume.
A Presidente da Câmara, Maria das Dores Marques Banheiro Meira

CONSULTAS PÚBLICAS

AVISO N.º 1/DURB/2019

ALTERAÇÃO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA DE SETÚBAL

MARIA DAS DORES MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL, DO 
CONCELHO DE SETÚBAL:
TORNA PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 1, do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Ur-
bana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe foi 
conferida pela Lei n.º 32/12, de 14 de agosto, sob proposta da  Câmara Municipal de 17 de outubro 
de 2018, a Assembleia Municipal de Setúbal, em sessão ordinária de 16 de novembro de 2018, de-
liberou aprovar a alteração à delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Setúbal, denominada 
– ARU de Setúbal.
E para constar, se publica o presente aviso na II Série do Diário da República , nos termos do n.º 4 
do artigo 13.º do RJRU, integrando os elementos que acompanham a proposta de alteração à deli-
mitação da área de reabilitação e respetiva divulgação através da página da internet do Município 

de Setúbal em www.mun-setubal.pt, bem como afixação de edital de idêntico teor nos Paços do 
Municipio e na sede da União de Freguesias de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e 
Santa Maria da Graça) e Freguesia se São Sebastião.
Paços do Município de Setúbal, 22 de janeiro de 2019.
A Presidente da Câmara, Maria das Dores Meira

MEMÓRIA DESCRITIVA e JUSTIFICATIVA /
QUADRO de INCENTIVOS FISCAIS

PREÂMBULO

Em 2013 a Assembleia Municipal aprovou duas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) do concelho, 
elegendo parte dos centros históricos de Setúbal e de Vila Nogueira de Azeitão para o efeito. Desde 
então, muito trabalho tem sido concretizado, num território vasto, sensível, com diferentes reali-
dades e várias debilidades, resultando um amplo conhecimento das realidades sociais e das condi-
ções físicas dos edifícios implicados.

Durante 2015, em pleno desenvolvimento dos trabalhos subjacentes à aprovação da Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU), em Assembleia Municipal foi aprovada a primeira alteração à delimi-
tação da ARU SETÚBAL, de forma a incorporar todo o limite do centro histórico e zonas envolventes 
limítrofes e homogéneas, bem como, toda a zona ribeirinha, de forma a potenciar, novamente, a 
forte ligação entre a cidade e o rio. 

Ainda antes da proposta do primeiro relatório de monitorização da Operação de Reabilitação Ur-
bana em curso, aprovada em 2017 pela Assembleia Municipal, surge mais uma vez a necessidade 
de rever as fronteiras da ARU SETÚBAL tendo em vista a revitalização em sentido lato do território 
limítrofe.

A experiência da Equipa de Reabilitação Urbana, a consciência das realidades presentes das ma-
lhas urbanas envolvidas e minuciosamente avaliadas até pelo interior das unidades habitacionais, 
reveladas pelas conclusões e monitorização sistemática do Diagnóstico do Estado de Conservação e 
Utilização do Edificado ARU e considerando a evolução da abrangência e ao peso cada vez maior das 
Áreas de Reabilitação Urbana em sede de programas e quadro de apoios e financiamentos conjec-
turados, levam a que constantemente se questione as atuais fronteiras.

Tendo como objetivo a preservação do carácter de cada zona charneira, pretende-se efetuar alguns 
acertos, em que a unidade homogénea do prédio urbano, rua, quarteirão ou bairro possam ter sido 
quebradas e que faz, hoje, todo o sentido que sejam integrados no conjunto urbano.

Nesta segunda ampliação aos limites físicos da ARU SETÚBAL, manter-se-ão em vigor o conjunto 
de direitos e deveres associados a incentivos e benefícios na área fiscal, que são dedicados aos pro-
prietários e investidores desde o ano de 2013.

Conjetura-se que o ciclo de reabilitação urbana do centro da cidade de Setúbal, iniciado há vários 
anos, continue cada vez mais holístico, prosseguindo a estratégia coesa de regeneração e revitali-
zação urbana prevista na Operação de Reabilitação Urbana (ORU SETÚBAL) e respetivo Programa 
Estratégico (PERU), devidamente aprovados.

ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovada pelo Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outu-
bro na republicação dada pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (RJRU) assume, cada vez mais, par-
ticular importância na requalificação e revitalização urbana e cujo objeto, tal como referido no seu 
artigo primeiro visa aprovar “medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana” e é 
com esta permissa que faz sentido aperfeiçoar o projeto em curso.
 
Cronologicamente, por deliberação da Assembleia Municipal de Setúbal, em sessão ordinária rea-
lizada em 28/02/2013 e 01/03/2013, foi aprovada a Deliberação n.º 22/13 - Proposta n.º 05/2013/
DURB de Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana do Concelho de Setúbal, após reunião de 
Câmara n.º 01/2013, realizada a 09/01/2013. Com esta aprovação, publicada em Diário da República 
sob o Aviso n.º 8580/2013 de 5 de julho, foram assim delimitadas as duas Áreas de Reabilitação 
Urbana, nomeadamente em Setúbal e em Vila Nogueira de Azeitão. O presente documento visa con-
centrar-se apenas na ARU SETÚBAL.

 

 

 

Figura 1. Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Setúbal – ARU Setúbal 2013

No desenvolvimento das tarefas associadas às operações de reabilitação urbana, aprovou-se, em 
sessão de Assembleia Municipal de 25 e 28 de setembro de 2015, a primeira alteração da ARU Se-
túbal ampliando o território abrangido, cujo Aviso foi publicado em Diário da República, de 18 de 
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novembro, sob o n.º 13473/2015. Esta ampliação visou essencialmente incluir todo o centro his-
tórico que ainda hoje é delimitado pelo conjunto de Muralhas (seiscentista e medieval), Torres, 
Portas, Cortinas e Baluartes – monumento classificado de interesse público, introduzir o território 
a Sul da zona ribeirinha, reforçando a identidade e ligações ao rio e mar que detém os bairros en-
volvidos e acertos pontuais relacionados com os limites de propriedade, evidenciados na georrefe-
renciação das matrizes dos prédios urbanos.

diversas intenções de revitalização e renovação urbana, incluindo a área expectante em causa, pelo 
que, se proporciona a um reforço na centralidade e mobilidade, reequacionando-se o reperfila-
mento e estrutura funcional do próprio eixo; Inclusão de um quarteirão a Noroeste que configura 
um remate numa área já de transição, englobando edifícios integrados em zona de proteção às mu-
ralhas de Setúbal - imóvel classificado de interesse público e incluindo um equipamento social, de 
dimensão relevante à escala urbana da própria ARU, em fase de regularização das edificações, cuja 
importância se reflete na coesão da malha, traduzindo-se numa funcionalidade que é urgente coser.

Na delimitação agora proposta continua a estar incluída partes da União de Freguesias de Setúbal 
(antigas freguesias de Nossa Senhora da Anunciada, São Julião e Santa Maria da Graça) e São Se-
bastião.

A extensão da ARU Setúbal, passará dos atuais 1 393 338 m2 da ARU de Setúbal 2015, para 1  558  695  m2  
estando englobados total de mais de 2916 edifícios e estimando-se cerca de 10 250 unidades.

 

 

 Figura 2. Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Setúbal – ARU Setúbal 2015

Com esforço e empenho, cumprindo o objetivo proposto e todas as formalidades inerentes ao ato, 
por deliberação da Assembleia Municipal, em sessão ordinária realizada a 21/12/2017, foi aprovada 
a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 
para a Área de Reabilitação Urbana de Setúbal, após reunião de Câmara n.º 24/2017, realizada a 
02/11/2017. Para constar foi publicada em Diário da República sob o Aviso n.º 2174/2018, de 16 de 
fevereiro.

A operação (ORU) foi assim aprovada através de instrumento próprio, contendo a definição do tipo 
de operação (sistemática) e o programa estratégico de reabilitação urbana (PERU), conforme pre-
visto no artigo 17º e com conteúdo programático expresso no artigo 33º do RJRU, ficando o muni-
cípio comprometido a promover a respetiva operação de reabilitação urbana, num período de 10 
anos.

Nos termos do disposto no artigo 20º do RJRU, o município, enquanto entidade gestora, elaborará 
anualmente um relatório de monitorização da operação de reabilitação, o qual será submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal. Da mesma forma, a cada cinco anos de vigência da ORU, sub-
meter-se-á à apreciação da Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução da mesma, 
acompanhado, se assim se entender necessário, de uma proposta de alteração do respetivo instru-
mento de programação, sem prejuízo da possibilidade de alteração, também a qualquer momento, 
da própria delimitação da ARU.

 

 
Figura 3. Esquema Cronológico das Deliberações Aprovadas em Assembleia Municipal sobre a Área de 

Reabilitação Urbana de Setúbal

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO /CRITÉRIOS 
SUBJACENTES À DELIMITAÇÃO

A presente proposta de alteração é resultado do conhecimento profundo da diversidade urbanística, 
económica, social, cultural e ambiental que os últimos anos de experiência, tem revelado.

A consciência dessa diversidade foi reforçada e obtida após a realização do diagnóstico do estado de 
conservação e utilização do edificado ARU, que forçou à presença em campo de dezenas de técnicos 
e à realização de mais de quatro milhares de inspeções técnicas com vista à obtenção da classificação 
do estado de conservação dos edifícios e suas unidades, bem como, obrigou à realização de uma 
tarefa paralela de georreferenciação, dos polígonos das matrizes, dos prédios urbanos em presença 
na ARU.

O acompanhamento sistemático das futuras ações de reabilitação urbana, tende ainda a alertar para 
a condição de determinadas áreas, a sua propensão e a necessidade de reforço de infra-estruturas 
urbanísticas, consequência do ritmo acelerado, que os últimos tempos nos premeia, da reabilitação 
urbana em pleno desenvolvimento.

É neste sentido que surge a presente proposta, visando essencialmente reforçar a legibilidade e 
coesão da ARU na cidade como um todo, no sentido da coerência física e funcional do território 
em presença, ainda antes da apresentação do primeiro relatório de monitorização da Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU) aprovada.

A ampliação ao limite atual assenta fundamentalmente nos seguintes critérios e na premissa de 
incluir pequenas áreas homogéneas contíguas que tinham ficado remanescentes, nomeadamen-
te: Correções pontuais tendo em conta cartografia atualizada relacionada com acertos de limite da 
linha da costa; Acertos pontuais nos polígonos de propriedade privada em zonas fronteiras, após a 
georreferenciação dos limites dos prédios urbanos; Prolongamento de um pequeno núcleo a Nas-
cente de imóveis degradados e devolutos adjacentes na Rua Camilo Castelo Branco, que face à sua 
localização, confinante com o recente Jardim Multissensorial das Energias, urge rematar e revitali-
zar a malha de ambos os lados do arruamento. Na envolvente imediata começam a desenvolver-se 

 

 

Figura 4. Alteração à Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Setúbal – Sobreposição ARU Setúbal 2015 
e 2018

Atendendo a que se trata de uma ampliação de vinte e cinco edifícios o que representa, apenas uma 
margem inferior a 1% dos mesmos, considera-se que não estão em causa, nem serão alterados 
qualquer um dos pressupostos aprovados em sede de ORU e PERU a decorrer, mantendo-se inal-
terada a macro estratégia prevista. Em fase de relatório de monitorização/ avaliação da ORU serão, 
oportunamente, atualizados os dados e efetuadas as devidas adaptações.

 

 Figura 5. Alteração proposta à Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Setúbal – ARU Setúbal 2018

A área de reabilitação urbana de Setúbal resume-se:

Figura 6 – Quadro comparativo/ quantificador de dados da ARU Setúbal em 2013, 2016 e 2018

Setúbal 2013
(valores estimados)

Setúbal 2015
Setúbal 2018

ARU

932 500 m2

1 393 338 m2

1 558 695 m2

--

3820
3900

--

6225
6251

2800

2916
2944

ÁREANº UNIDADES NÃO 
HABITACIONAIS

Nº 
FOGOS

Nº 
EDIFÍCIOS

INCENTIVOS

A delimitação de uma área de reabilitação urbana tem como efeitos a obrigatoriedade de definição 
dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o 
imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis (IMT) e confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os 
edifícios ou frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e finan-
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ANEXOS: Planta de Delimitação da ARU Setúbal 2018

ceiros à reabilitação urbana, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património 
cultural.

Nesta proposta, e após cinco anos de experiência, concluiu-se pela manutenção dos incentivos na 
vertente fiscal e regulamentar já aprovados, permanecendo o objetivo de estimular novas ações de 
reabilitação urbana, conscientes da importância dos mesmo para os proprietários e agentes.

A atualização do quadro de benefícios fiscais relacionados com a reabilitação urbana tem derivado 
da estratégia nacional de apoio ao tema que resultou, em sede de orçamento de estado, implicações 
diretas e alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), entre outros.

Assim, manter-se-á a discriminação positiva em sede de imposto municipal sobre imóveis (IMI), 
isentando o pagamento aos prédios urbanos localizados no interior da Área de Reabilitação Urbana 
delimitada, após ações de reabilitação urbana, conforme previsto no EBF em vigor

Entende-se necessário para que o benefício possa vir a ser concedido, seja realizada uma inspeção 
técnica prévia, antes da ação de reabilitação e uma inspeção técnica final, após a obra executada, 
concluindo pela subida de dois níveis do estado de conservação da unidade (prédio urbano) dentro 
dos cinco estados possíveis (Péssimo, Mau, Médio, Bom e Excelente) e respeitados os demais cri-
térios introduzidos no EBF em vigor à data do final das ações.

As inspeções técnicas mencionadas são realizadas por arquitetos e engenheiros dos serviços muni-
cipais em conformidade com os critérios/anomalias previstos no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 08 
de agosto, e Portaria 1192B/2006, de 3 de novembro, com as devidas adaptações para a determina-
ção do estado de conservação das unidades. Para as inspeções técnicas é utilizado o Método de Ava-
liação do Estado de Conservação de Imóveis (MAEC), cujas instruções de aplicação estão expressas 
em diversos documentos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Para além deste incentivo de isenção, nos últimos anos, têm sido aprovadas em Assembleia Mu-
nicipal, majorações e minorações do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para prédios urba-
nos localizados nos centros históricos de Setúbal e núcleos históricos de Azeitão e em ARU valores 
desde os 15% até aos 50% de redução para as minorações e agravamentos entre 15% a 200% para 
as majorações. São penalizados os prédios urbanos devolutos, em mau e péssimo estado de conser-

vação (ruínas e degradados) e beneficiados os que mantêm o excelente e bom estado de conserva-
ção ou edifícios classificados como monumentos nacionais, de interesse público e municipal. Estas 
medidas são aprovadas anualmente por Assembleia Municipal, pelo que poderão sofrer alterações 
anuais.

Manter-se-ão também isentos de imposto municipal sobre transmissões (IMT) as aquisições de 
prédios urbanos ou frações autónomas destinados exclusivamente a habitação própria e perma-
nente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado na área de reabi-
litação urbana, conforme previsto no EBF.

Também nos estatutos estão conjecturados outros incentivos de natureza fiscal previstos no Orça-
mento de Estado em vigor para as áreas de reabilitação urbana, para os quais tem sido solicitadas as 
necessárias declarações ou certidões de localização e/ou a atestar a realização das já citadas ações de 
reabilitação urbana e o cumprimento dos critérios de eficiência energética e outros.
 
Manter-se-á o regime especial para as taxas administrativas municipais, destinado a incentivar a 
realização de operações urbanísticas relacionadas com a reabilitação urbana, que implica a revisão 
anual ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal (RTORMS). 
Estão previstas isenções e redução para metade do seu valor da maioria das taxas administrativas 
referentes a operações urbanísticas, localizadas em ARU, que promovam a reabilitação urbana.

Outro incentivo implícito continua a ser o incentivo de natureza regulamentar que corresponde às 
medidas de apoio que incluem o acompanhamento pró-ativo nas ações de reabilitação. A equipa 
de trabalho para a Reabilitação Urbana, para além da implementação da estratégia de reabilitação 
e regeneração das áreas urbanas, promove e assegura a divulgação das informações, a clarificação 
dos controlos prévios inerentes a cada ação de reabilitação urbana, bem como, o aconselhamento 
técnico em qualquer fase do processo, estabelecendo contatos diretos com os interessados.

As medidas de incentivo à reabilitação urbana estão incorporadas e conciliadas nos diversos inte-
resses previstos, no Código CIMI (artigo 112º), no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF artigos 45º e 
71º), no Código do Imposto Municipal de Transacções Onerosas de Imóveis (CIMT) e Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal (RTORMS).


