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DELIBERAÇÕES EM REUNIÃO DE CÂMARA

MANUEL JOAQUIM PISCO LOPES, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CON-
CELHO 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 03 de abril de 2019, tomou as seguintes 
deliberações:
1. Deliberação n.º 133/19 – Proposta n.º 14/2019 – GAP – Ratificar a aceitação da doação, feita por 
Leirilivro – Comércio e Distribuição de Livros, Lda., de 1.144 livros técnicos, no valor de 11.716,67€, 
para equipar a Biblioteca Municipal de Quelimane.
2. Deliberação n.º 134/19 – Proposta n.º 15/2019 – GAP – Ratificar a decisão tomada através do 
Despacho n.º 157/2019/GAP, de 27 de março, e todos os atos subsequentes entretanto praticados 
no âmbito da empreitada do “Terminal Interface de Setúbal”, nomeadamente a não adjudicação e 
revogação da decisão de contratar tomada por deliberação do executivo camarário, n.º 310/18, de 17 
de outubro, por motivos de aproveitamento da calendarização da candidatura em curso. 
3. Deliberação n.º 135/19 – Proposta n.º 16/2019 – GAP – Ratificar a decisão tomada através do 
Despacho n.º 160/2019/GAP, de 27 de março, e todos os atos subsequentes entretanto praticados 
no âmbito da empreitada do “Terminal Interface de Setúbal”, nomeadamente a abertura de proce-
dimento de contratação, por concurso público, por motivos de aproveitamento da calendarização 
da candidatura em curso, e delegar na Sra. Presidente as competências elencadas para a prática dos 
atos e formalidades de carácter instrumental necessários no presente procedimento adjudicatório, 
com a possibilidade de subdelegação.
4. Deliberação n.º 136/19 – Proposta n.º 17/2019 – GAP – Aprovar a minuta do protocolo de coope-
ração a celebrar entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e o Município 
de Setúbal, com vista à construção de três unidades de saúde no concelho de Setúbal, na Freguesia 
de S. Sebastião, na União de Freguesias de Setúbal e na União de Freguesias de Azeitão.
5. Deliberação n.º 137/19 – Proposta n.º 14/2019 – DAF/DICOMP/SECOMP – Abrir o concurso 
público n.º 9/2019/DAF/DICOMP/SECOMP, para a concessão do direito de exploração dos campos 
de ténis de Vanicelos, em Setúbal, a aprovar o Programa de Concurso, composto pelo Programa de 
Procedimento, Caderno de Encargos e respetivos anexos e constituir o respetivo júri.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
6. Deliberação n.º 138/19 – Proposta n.º 15/2019 – DAF/DICONT/SERGEP –  Aceitar a reversão 
do direito de superfície constituído sobre a parcela de terreno, sita na Herdade de Negreiros, com a 
área de 8150m², que confronta, de Norte com Rua C, de Sul com Rua Carlos de Oliveira, de Nascente 
com o lote 171 e de Poente com a Rua A, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal, 
sob o número 6082, da Freguesia de São Lourenço, e inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo 
8746 da União das Freguesias de Azeitão, cedido ao Banco Alimentar Contra a Fome na Península 
de Setúbal.
7. Deliberação n.º 139/19 – Proposta n.º 07/2019 – DRH/DIGAT – Alterar a constituição dos júris 
de recrutamento dos procedimentos concursais para cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º 
grau cuja abertura foi autorizada pela Câmara Municipal, em 20/02/2019, e pela Assembleia Muni-
cipal, em 22/02/2019.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
8. Deliberação n.º 140/19 – Proposta n.º 03/2019 – GAF – Transferir uma verba mensal de 
1.800,00€ pelo período de 5 anos, totalizando 108.000,00€, para aquisição de uma viatura pesada 
de caixa aberta com grifa, no valor de 124.230,00€, no âmbito do Acordo de Execução celebrado 
com a Junta de Freguesia de Azeitão para assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 
sumidouros, desmatações e deservagens.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
9. Deliberação n.º 141/19 – Proposta n.º 04/2019 – GAF – Transferir 14.400,00€ para a Junta de 
Freguesia de Azeitão, para poder dar início ao processo de adjudicação dos trabalhos de instalação 
de luminárias com tecnologia LED no prolongamento da iluminação à zona mais antiga do Cemité-
rio, bem como proceder à substituição da iluminação de vapor de sódio existente na parte nova, no 
âmbito do Contrato Interadministrativo que delegou na Junta de Freguesia a gestão e conservação 
do Cemitério de Vila Nogueira de Azeitão.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
10. Deliberação n.º 142/19 – Proposta n.º 05/2019 – GAF – Transferir 46.500,00€ para a Junta de 
Freguesia do Sado, sendo 16.500,00€ como comparticipação na obra de requalificação de espaço 
público na Rua Alves Redol e 30.000€ para aquisição de materiais para construção de passeios na 
Estrada da Morgada (1.ª fase), sendo a mão-de-obra responsabilidade da Junta de Freguesia, no 
âmbito das delegações de competências que têm vindo a ser delegadas nas juntas de freguesia. 
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
11. Deliberação n.º 143/19 – Proposta n.º 06/2019 – GAF – Transferir 50.000,00€ para a Junta de 
Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, sendo 20.000,00€ para aquisição de materiais para 
construção de passeios na Rua 1.º de Junho, Rua do Montinho e Rua da Ponte Velha e 30.000,00€ 
para aquisição de materiais para construção de um passeio pedonal na Quinta da Amizade, sendo, 
em ambos os casos, a mão-de-obra da responsabilidade da Junta de Freguesia, no âmbito das dele-
gações de competências que têm vindo a ser delegadas nas juntas de freguesia. 
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
12. Deliberação n.º 144/19 – Proposta n.º 07/2019 – GAF – Transferir 31.940,00€ para a União de 
Freguesias de Setúbal, sendo 3.000,00€ para aquisição de armaduras LED para a Escola Básica n.º 

1 de S. Gabriel, 3.940,00€ para requalificação de passeios na Urbanização Colinas de São Francisco 
Xavier e 25.000,00€ para requalificação do passeio frontal ao Centro Comercial do Bonfim (Av.ª 
Guiné Bissau), sendo a mão-de-obra, em todos os casos, da responsabilidade da Junta de Freguesia, 
no âmbito das delegações de competências que têm vindo a ser delegadas nas juntas de freguesia.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
13. Deliberação n.º 145/19 – Proposta n.º 08/2019 – GAF – Transferir 66.300,00€ para a Junta 
de Freguesia de S. Sebastião, sendo 10.000,00€ para comparticipação na aquisição de uma viatu-
ra de caixa aberta para apoio aos serviços operacionais, 31.800,00€ para aquisição de materiais, 
para apoio à obra de requalificação do Jardim de Monte Belo Sul e Bairro Afonso Costa, sendo a 
mão-de-obra da responsabilidade da Junta de Freguesia e 24.500,00€ para aquisição de materiais 
para diversas obras de requalificação do espaço público, no âmbito do Projeto “Ouvir a População, 
Construir o Futuro”, no âmbito das delegações de competências que têm vindo a ser delegadas nas 
juntas de freguesia. 
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
14. Deliberação n.º 146/19 – Proposta n.º 06/2019 – DOM/DIHAB/SEGAH – Aprovar a venda do 
fogo de tipologia T2, com a área útil de 49,14 m², sito na Avenida Infante D. Henrique, 6 – 3.º Esq.º, 
à atual arrendatária, Ana Sofia Gonçalves Costa, pelo preço de 7.000,00€.
15. Deliberação n.º 147/19 – Proposta n.º 07/2019 – DOM/DIHAB/SEGAH – Aprovar a venda do 
fogo de tipologia T2 com a área útil de 58,8 m², sito na Rua Henrique Augusto Pereira, 1 – 3.º Esq., à 
atual arrendatária, Sónia Aurora Santana Pereira Duarte, pelo preço de 8.479,56€.
16. Deliberação n.º 148/19 – Proposta n.º 06/2019 – DAAE/GAPAE/SQPA – Atribuir um apoio 
financeiro, no valor de 350,00€, à Associação Bandeira Azul da Europa, correspondendo à con-
tribuição simbólica de 70,00€ por cada um dos estabelecimentos recentemente inscritos, assu-
mindo, também, o compromisso de parceria no âmbito deste Programa através da assinatura dos 
Termos da Parceria ABAE – Município de Setúbal 2018/2019:

- Colégio de S. Filipe;
- Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal;
- Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal;
- Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal;
- Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal.

17. Deliberação n.º 149/19 – Proposta n.º 14/2019 – DES – Aprovar a minuta do protocolo a cele-
brar entre o Município de Setúbal e a União de Freguesias de Setúbal para a instalação do Centro de 
Interpretação da Escola Pública.
18. Deliberação n.º 150/19 – Proposta n.º 07/2019 – DAAE/DIAES – Aprovar o Regulamento de 
Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Setúbal.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
19. Deliberação n.º 151/19 – Proposta n.º 08/2019 – DAAE/DIAES – Aprovar o Regulamento de 
Horários dos Estabelecimentos de Venda ao Publico e de Prestação de Serviços do Município de 
Setúbal.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
20. Deliberação n.º 152/19 – Proposta n.º 04/2019 – GAV PSD – Rejeitar que se recomende ao 
Governo que emita novo despacho, ou outro instrumento legal, que permita ao Município de Se-
túbal utilizar o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) como instrumento financeiro para 
redução das atuais tarifas aplicadas aos passageiros na ligação fluvial concedida à sociedade Atlantic 
Ferries, que, neste momento, não é elegível pelo facto de realizar, exclusivamente, uma ligação en-
tre concelhos que pertencem a comunidades intermunicipais diferentes.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos do costume.
O Vice-Presidente da Câmara, Manuel Joaquim Pisco Lopes
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