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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 6 de março de 2019, tomou as seguintes 
deliberações:
1. Deliberação n.º 104/19 – Proposta n.º 11/2019 – DAF/DICONT/SERGEP – Aprovar a minuta 
do Protocolo de Cedência e Cooperação, a celebrar entre o Município de Setúbal e a Associação 
Cultural Sende, tendo por objeto parte do prédio municipal, sito em Brejo da Quinta do Mocho, 
designado como “Azinhaga do Holandês”, concelho de Setúbal, correspondente às parcelas 13 e 14, 
inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 82, da secção B, da freguesia de Gâmbia-Pontes-Al-
to da Guerra.
2. Deliberação n.º 105/19 – Proposta n.º 12/2019 – DAF/DICONT/SERGEP – Desafetar do domínio 
público municipal uma parcela de terreno, sita na Rua dos Resistentes - Pontes, que confronta de 
Norte com Lote 76 do Loteamento Municipal CHE “Força de Todos”, de Sul com Rua dos Resisten-
tes, de Nascente com Domínio Público Municipal e de Poente com Rua dos Resistentes, freguesia 
de Gâmbia Pontes e Alto da Guerra, com a área de 362,59m², para integração no domínio privado 
do Município.
Submeter a proposta à apreciação da Assembleia Municipal, depois de decorrido o prazo legal de 
afixação do edital para eventual oposição, legítima e devidamente fundamentada de interessados.
3. Deliberação n.º 106/19 – Proposta n.º 05/2019 – DURB – Aprovar a minuta do contrato para 
execução do prolongamento da Avenida de Moçambique – União de Freguesias de Setúbal, a cele-
brar entre o Município de Setúbal e o Lidl & Companhia, com reserva de redação no que respeita à 
identificação das partes contratantes e de quem as representará no ato de celebração do contrato, 
para proceder à realização das obras conducentes à requalificação, prolongamento e ampliação da 
referida avenida, disponibilizando-se a mesma para, consequentemente, assumir os valores que 
lhes estiverem associados e compreendidos no montante total de 597.017,90€. 
4. Deliberação n.º 107/19 – Proposta n.º 06/2019 – DURB/DIGU – Aprovar a minuta de contrato 
de urbanização a celebrar entre o Município de Setúbal e o Lidl & Companhia, no âmbito do pedido 
de licenciamento que apresentou, para um prédio de sua propriedade, na Quinta do Paraíso, em 
Setúbal, estando a operação urbanística em causa sujeita ao pagamento de taxas de realização, ma-
nutenção e reforço de infraestruturas no montante de 30.763,80€ e sendo o valor da obra no espaço 
público no montante de 248.796,51€.
5. Deliberação n.º 108/19 – Proposta n.º 07/2019 – DURB/DIPU/GAP – Propor à Assembleia 
Municipal o reconhecimento do interesse municipal do projeto do Campo de Rugby e respetivas 
instalações de apoio, da responsabilidade da “Força Quinze – Academia de Rugby – Clube de Se-
túbal”, a construir no terreno situado entre o Jardim de Algodeia, a Avenida da Europa e o Campo 
dos Arcos, na União de Freguesias de Setúbal.
6. Deliberação n.º 109/19 – Proposta n.º 05/2019 – DAAE/DIHU – Ratificar a assinatura do Pro-
tocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Setúbal e a AMARSUL – Valorização e Trata-
mento de Resíduos, S.A., relativo à recolha de biorresíduos.
7. Deliberação n.º 110/19 – Proposta n.º 42/2019 – DCDJ/DIBIM – Autorizar a venda ao público, 
pelo valor unitário de 6,00€, com IVA incluído, à taxa em vigor, do catálogo de apoio à exposição 
“O tempo construído 5+1 de 1976 a 2019, Setúbal”, patente ao público, de 2 a 30 de março, na Galeria 
Municipal do Onze.
8. Deliberação n.º 111/19 – Proposta n.º 43/2019 – DCDJ/DISOC – Aprovar a minuta do Protocolo 
do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Setúbal – NPISA, considerando a impor-
tância da continuidade desta intervenção a nível local, a nova Estratégia Nacional para a Integração 
das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 e a necessidade de atualizar o protocolo em vi-
gor, nomeadamente a lista de entidades que o constituem.
9. Deliberação n.º 112/19 – Proposta n.º 44/2019 – DCDJ/DICUL – Aprovar a alteração ao ponto 1) 
da Cláusula Quarta, referente à contribuição financeira, do Protocolo de Colaboração celebrado en-
tre o município de Setúbal e a Associação Cultural Festroia no âmbito do Festival de Cinema Mudo 
Musicado ao Vivo, aprovado na reunião realizada no dia 06/02/2019, através da proposta 26/2019/
DCDJ/DICUL.
10. Deliberação n.º 113/19 – Proposta n.º 45/2019 – DCDJ/DICUL – Aprovar um apoio financei-
ro, no valor global de 100.000,00€, distribuído em partes iguais por cada uma das oito entidades 
participantes (12.500,00€ por coletividade), referente ao Concurso das Marchas Populares Setúbal 
2019, o qual deverá ser repartido da seguinte forma:

- No final do mês de março será concedido um apoio financeiro no valor de 1.500,00;
- No final do mês de abril será concedido um apoio financeiro no montante de 1.500,00€;
- No final do mês de maio será concedido um apoio financeiro no montante de 4.900,00€;
- Até à segunda semana de junho será concedido um apoio financeiro no montante de 
4.600,00€.

Na edição de 2019, e de acordo com o disposto no Regulamento em vigor, são oito as Coletividades/
Associações que participam no Concurso, designadamente: 

- União Desportiva e Recreativa das Pontes;
- Núcleo Bicross de Setúbal;
- Clube Recreativo Palhavã
- Grupo Desportivo Independente;

- Núcleo dos Amigos do Bairro Santos Nicolau;
- Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense;
- Grupo Desportivo Setubalense Os 13
- União Cultural Recreativa e Desportiva Praiense.

11. Deliberação n.º 114/19 – Proposta n.º 46/2019 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro 
de 300,00€ à Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, para inclusão de uma criação teatral no 
programa genérico do Projeto AMATEATRO, de forma a minimizar os custos inerentes à produção 
teatral.
12. Deliberação n.º 115/19 – Proposta n.º 47/2019 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro 
ao Núcleo dos Amigos do Bairro Santos Nicolau, no valor de 3.650,00€, para comparticipação do 
investimento realizado na insonorização do salão da sede da coletividade.
13. Deliberação n.º 116/19 – Proposta n.º 48/2019 – DCDJ/DICUL –Aprovar o Protocolo de Cola-
boração a celebrar entre o Município de Setúbal e a Associação Il Sorpasso, no qual se contempla 
a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 1.000,00€, entre outros apoios de natureza 
técnica e logística, para a realização,  nos dias 11, 12, 13 e 14 de abril, no Cinema Charlot – Auditório 
Municipal, de uma extensão da 12.ª edição da Festa do Cinema Italiano, evento promovido pela 
Associação Il Sorpasso e pela Câmara Municipal de Setúbal.
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
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