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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 08 de maio de 2019, tomou as seguintes 
deliberações:
1. Deliberação n.º 177/19 – Proposta n.º 18/2019 – GAP – Atribuir um apoio financeiro no montan-
te de 500,00€, ao Centro Hospitalar de Setúbal, como contributo para o Prémio de Investigação do 
Gabinete de Investigação e Desenvolvimento 2018.
2. Deliberação n.º 178/19 – Proposta n.º 19/2019 – GAP – Aprovar nos termos do n.º 2, do artigo 
69.º, do Decreto-Lei n o 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza a transferência de competências 
no domínio da educação, a Câmara Municipal de Setúbal manifesta a sua discordância sobre o teor 
do projeto de mapas com os montantes financeiros associados ao exercício anual das competên-
cias transferidas, do património a transferir para o município e, no respeitante a esse património, 
aquele relativamente ao qual, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º, a realização de investimento de 
construção de novas infraestruturas, bem como de intervenção de requalificação e modernização 
de grandes dimensões é assumido como responsabilidade da Administração Central;
Que a presente deliberação seja enviada de imediato aos membros do governo responsáveis pelas 
áreas da educação e das autarquias locais.
3. Deliberação n.º 179/19 – Proposta n.º 21/2019 – DAF/DIAG/SARQ – Aprovar o Auto de Elimi-
nação n.º 01/19/SARQ.
4. Deliberação n.º 180/19 – Proposta n.º 22/2019 – DAF/DIAG/SARQ – Aprovar o Protocolo para o 
depósito da documentação do Fundo Bandeira Serra no Arquivo Municipal.
5. Deliberação n.º 181/19 – Proposta n.º 23/2019 – DAF/DICONT – Aprovar a 5.ª alteração ao Or-
çamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 801.900,00€, 
reforço de 352.000,00€ e anulações de 276.000,00€ à 3.ª alteração ao Plano de Atividades Muni-
cipais e reforço de 364.400,00€ e anulação de 398.400,00€ à 3.ª alteração ao Plano Plurianual de 
Investimento.
6. Deliberação n.º 182/19 – Proposta n.º 24/2019 – DAF/DICONT/SERGEP – Desafetar do domí-
nio público municipal uma parcela de terreno, com a área de 20m2,  sita no Largo da Quinta do Meio, 
Praias do Sado, avaliado pelo valor de 1.650,00€, que confronta de Norte, de Sul e de Poente com 
domínio público municipal e de Nascente com a habitação sita no n.º 14, do Largo da Quinta do 
Meio, em Praias do Sado, Setúbal, para integração no domínio privado deste Município, com uso 
exclusivo de logradouro, para anexação ao prédio descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Setúbal, sob o n.º 1586/20070719, da freguesia do Sado, e inscrito na matriz predial urbana, sob 
o artigo 263, da mesma freguesia.
Submeter a deliberação da Assembleia Municipal, depois de decorrido o prazo legal de afixação do 
edital para eventual oposição, legítima e devidamente fundamentada de interessados.
7. Deliberação n.º 183/19 – Proposta n.º 25/2019 – DAF/DICONT/SERGEP – Desafetar do domí-
nio público da parcela de terreno, com a área de 90,81m2, avaliada pelo valor de 29.000,00€, que 
confronta de Norte com domínio público municipal, de Sul com Edifício com entrada pela Avenida 
Alexandre Herculano, nº 62, de Poente com Custódia Maria Cardoso de Carvalho e de Nascente com 
Edifício de garagens com entrada pela Travessa do Bonfim, 26  (construído por Nobilis – Empreen-
dimentos Imobiliários, Lda.), para integração no domínio privado deste Município, com destino à 
anexação ao prédio que se encontra descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal, sob 
o n.º 465/19970515 – A e 465/19970515 - B, e inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo 2531-A 
e 2531-B, da União de Freguesias de Setúbal (extinta Santa Maria da Graça).
Submeter a deliberação da Assembleia Municipal, depois de decorrido o prazo legal de afixação do 
edital para eventual oposição, legítima e devidamente fundamentada de interessados.
8. Deliberação n.º 203/19 – Proposta n.º 04/2019 – DCIRT/DITUR – Aprovar o projeto de Regula-
mento de Utilização da Ponte-Cais localizada no Portinho da Arrábida, dos Espaços de Amarração 
do Portinho da Arrábida e do Parque Marinho Luiz Saldanha.
Proceder à promoção de audiência das entidades representativas dos interesses afetados e submis-
são à apreciação pública, para efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º, do Código de Procedi-
mento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, no prazo de 30 dias úteis contados 
de notificação para o efeito.
9. Deliberação n.º 204/19 – Proposta n.º 05/2019 – DCIRT/DITUR – Ratificar a assinatura do 
Contrato de Entidade Colaboradora LISBOA CARD 2019/2020, entre a Lismarketing, Informação, 
Equipamentos e Produtos do Turismo de Lisboa, Unipessoal Lda. e o Município de Setúbal.
10. Deliberação n.º 184/19 – Proposta n.º 16/2019 – DURB/DITA – Isentar a SHALOM – Associa-
ção Baptista, do pagamento das taxas devidas de um lugar de estacionamento de uso privativo, na 
Rua do Moinho do Frade, 7, freguesia de São Sebastião, no valor de 1.436,55€.
11. Deliberação n.º 185/19 – Proposta n.º 17/2019 – DURB/DIPU – Aprovar o Protocolo entre o 
Município de Setúbal e a Fundação Minerva Cultura – Ensino e Investigação Científica, para o de-
senvolvimento do Estudo Urbanístico de Brejos de Canes, freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da 
Guerra.
12. Deliberação n.º 186/19 – Proposta n.º 18/2019 – DURB/DIMOT – Aprovar a conversão a senti-
do único de circulação (Norte / Sul), a Rua Geraldo e Casquinha, freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto 
da Guerra.
13. Deliberação n.º 187/19 – Proposta n.º 19/2019 – DURB/DIMOT – Aprovar a conversão a sentido 

único de circulação (Poente / Nascente), a Rua José António da Conceição, freguesia de Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra.
14. Deliberação n.º 188/19 – Proposta n.º 09/2019 – GAF – Aprovar a transferência da verba no 
valor de 4.619,45€, para a União de Freguesias de Setúbal, para a aquisição de armaduras LED, para 
requalificação da iluminação da Escola Básica n.º 2 de Santa Maria da Graça.
Submeter a deliberação a apreciação da Assembleia Municipal.
15. Deliberação n.º 189/19 – Proposta n.º 10/2019 – GAF – Aprovar a transferência da verba no 
valor de 63.019,44€, para a Junta de Freguesia de Azeitão, no âmbito das seguintes obras de requa-
lificação do espaço público:

- Requalificação do Largo de S. Sebastião – no valor de 30.237,50€;
- Execução de estacionamento na Rua Fernando Lopes Graça, Rua da Padaria e Rua de S. Gon-
çalo, no valor de 11.773,80€;
- Execução de estacionamento na Rua do Kimbo, no valor de 21.008,14€.
Submeter a deliberação a apreciação da Assembleia Municipal.

16. Deliberação n.º 190/19 – Proposta n.º 04/2019 – CBSS – Aceitar a doação ao Município, efetua-
do pela empresa “Farmácia Brasil”, de um cobertor térmico tipo Blanket, no valor de 49,80€ + IVA.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
17. Deliberação n.º 192/19 – Proposta n.º 64/2019 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro, 
no montante de 150,00€, à Associação de Acordeonistas de Portugal, para fazer face às despesas de 
comemoração do 25.º aniversário, no próximo dia 18 de maio. 
18. Deliberação n.º 193/19 – Proposta n.º 65/2019 – DCDJ/DICUL – Aprovar a fixação do preço 
de 4€ por cada lugar de camarote, 3,5€ por cada cadeira e 2,5€ para os restantes lugares, para os 
espetáculos do Concurso das Marchas Populares de Setúbal 2019, a realizar nas noites de 28 e 29 de 
junho, na Praça de Touros Carlos Relvas.
19. Deliberação n.º 194/19 – Proposta n.º 66/2019 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro, 
no montante de 300,00€, à Associação de Acordeonistas de Portugal, para fazer face às despesas de 
realização do IV Festival Internacional de Acordéon de S. Sebastião, a realizar no próximo dia 25 de 
maio, na sede do Grupo Desportivo O Independente.
20. Deliberação n.º 195/19 – Proposta n.º 67/2019 – DCDJ/DISOC – Aprovar a atribuição dos se-
guintes apoios financeiros, no âmbito do “Maio, Diálogo Intercultural:

•  4 As - Associação de Angolanos e Amigos de Angola, no valor de 300,00€ para apoio às ati-
vidades “Mundos ao Largo”, e “Oficina de Culinária, Jantar Intercultural e Baile Intercultural”;
•  Associação Cultural Busuioc dos Cidadãos Moldavos da Península de Setúbal, no  valor de 
300,00€ para apoio às atividades “Mundos ao Largo”, “Arraial Março Mulher” e “Outros Ri-
tuais”;
•  Associação dos Imigrantes Romenos Mica Romanie, no valor de 300,00€ para apoio às ativi-
dades “Mundos ao Largo”, “Arraial Março Mulher” e “Sessão de Informação”;
•  Centro Cultural Africano, no valor de 200,00€ para apoio às atividades “Mundos ao Largo” e 
“Arraial Março Mulher”; 
•  EDINSTVO - Associação de Imigrantes dos Países de Leste, no valor de 300,00€ para apoio às 
atividades “Mundos ao Largo” e “Visita ao Centro Histórico de Setúbal”;
•  50 CUTS Associação Cinematográfica, no valor de 300,00€, para apoio às atividades “Exibi-
ção do Filme Djon África”, “Exposição Coisas do Mundo”, “Exposição de Fotografia Princesas do 
Nada” e “Oficinas de Construção de Instrumentos de Percussão”;
•  ICE - Instituto das Comunidades Educativas, no valor de 300,00€ para apoio às atividades 
“Mundos ao Largo” e “Jogos do Mundo”; 
•  SEIES - Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, no valor de 400,00€ para 
apoio às atividades “Oficina de Culinária, Jantar e Baile Intercultural”, “Language Café”, “Ar-
raial Março Mulher” e “ Visita Intercultural”.

21. Deliberação n.º 196/19 – Proposta n.º 68/2019 – DCDJ/DIBIM – Aceitar a doação ao Município 
pela Sra. Erminda Alves de Castro Veiga, para integrar a coleção dos Museus Municipais, Museu do 
Trabalho – Michel Giacometti e Casa Bocage, dos seguintes bens móveis, avaliados em 700,00€: 

Museu do Trabalho-Michel Giacometti
- Planta em madeira embutida. Delimitação da muralha medieval de Setúbal.
- Maquete da Frontaria da Casa do Corpo Santo. Setúbal.
- Maquete de Guarita da Muralha Seiscentista. Setúbal.
- Maquete do Cruzeiro. Largo de Jesus. Setúbal.
- Maquete do Arco de S. Sebastião. Setúbal.
- Maquete da Porta da Moira Encantada. Setúbal.
- Maquete do Aqueduto do Campo dos Arcos. Setúbal.
Casa Bocage
- Dois cartazes, contendo cada um deles, sonetos de Bocage.
Aprovar um voto de agradecimento à doadora.

22. Deliberação n.º 197/19 – Proposta n.º 69/2019 – DCDJ/DIBIM – Aceitar a doação ao Muni-
cípio pelo Sr. André Sanches Marrucate, para integrar a coleção dos Museus Municipais, Museu 
do Trabalho – Michel Giacometti, dos seguintes documentos bibliográficos, abaixo identificados e 
avaliados em 300,00€:

10 Publicações de Números Comemorativos do aniversário do Vitória Futebol Clube, com datas 
compreendidas entre 1957 e 1969;
- 1 Publicação de Número Comemorativo do Vitória Futebol Clube – Inauguração da Iluminação 
do Estádio do Bonfim Agosto 1970 – este documento tem as páginas 3 e 4 cortadas no cabeçalho;
- 1 Publicação do Número Comemorativo da Inauguração do Estádio do Vitória Futebol Clube 
Setembro 1962;
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- 1 Publicação do Vitória Futebol Clube – Sala de Troféus; 
- 1 Fotografia a p&b da equipa constituinte do Vitória Futebol Clube, ano de 1928, da autoria de 
A.A. Ferreira da Cunha; 
- 1 Fotografia a p&b da equipa constituinte do Vitória Futebol Clube, ano de 1941, da autoria do 
Américo;
- 1 folha com dois recortes colados com a foto de dois jogadores: Armando Martins e João dos 
Santos;
- 1 Contrato Coletivo de Trabalho da Indústria de Conservas de Peixe de 1965;
- 1 Caderneta Profissional de Adelino dos Santos Figueira, relativa ao Grémio dos Industriais 
de Conservas de Peixe.
Aprovar um voto de agradecimento ao doador.

23. Deliberação n.º 198/19 – Proposta n.º 70/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro, 
no montante de 33.806,62€, ao Grupo Musical e Desportivo União e Progresso, para a substituição 
integral do piso do pavilhão desportivo.
24. Deliberação n.º 200/19 – Proposta n.º 72/2019 – DCDJ/DIDES – Aprovar a fixação do preço 
de venda do bilhete, no valor de 4,00€, para o jogo da final da Taça de Portugal de Rugby, disputado 
entre as equipas do Belenenses e do Técnico, a realizar no próximo dia 26 de maio, no Complexo 
Desportivo Municipal de Vale da Rosa.
25. Deliberação n.º 201/19 – Proposta n.º 16/2019 – DES/DIGEPE – Atribuir um apoio financeiro 
à Escola Secundária D. João II, para fazer face às despesas de organização de atividades no âmbito 
da XII Conferência da European School Network (ESN), no valor de 250,00€, que decorrerá em 
Setúbal, de 1 a 5 de outubro.
26. Deliberação n.º 202/19 – Proposta n.º 17/2019 – DES/GABS – Aceitar a doação ao Município 
pela empresa “Playmobil Ibérica, S.A.”, dos seguintes artigos, no âmbito da III edição da iniciativa 
“Hospital dos Pequeninos” que teve lugar em Setúbal, nos dias 23 e 24 de março:

•  Vitrina da Polícia – no valor de 1.500.00€ 
•  2 bonecos de 1,50 da Polícia - no valor de 720.00€ 
•  1 Boneco Comandante Polícia Marítima - no valor de 360.00€.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.

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

CONSULTAS PÚBLICAS

MARIA DAS DORES MEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, torna público que, nos 
termos e para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 2 do art.º 6.º da Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, 
em articulação com o disposto no n.º 3 do art.º 6.º do mesmo diploma, na reunião de câmara de 17 
de abril de 2019, foi deliberado proceder à abertura de um período de 20 dias úteis para consulta 
pública da proposta de decisão de reconhecimento do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distri-
to de setúbal (MAEDS) como entidade de interesse histórico, cultural e social local.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil após a publicação do presente edital no 
Diário da República.
Os elementos relativos ao reconhecimento do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
setúbal (MAEDS) como entidade de interesse histórico, cultural e social local poderão ser consul-
tados na Secção de Atendimento e Gestão Documental, Praça do Bocage, 2900-866 Setúbal.
A formulação das participações deverá ser efetuada por escrito, até ao termo do referido período, e 
dirigida à Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, por correio ou, ainda, por correio eletrónico, 
para o endereço geral@mun-setubal.pt com indicação expressa de “Consulta Pública da Proposta 
de Reconhecimento do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de setúbal (MAEDS) como 
Entidade de Interesse Histórico, Cultural e Social Local” e com a identificação e morada de contacto 
do signatário.
E para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume, sendo ainda, difundido, através da página eletrónica e objeto de publicação 
na 2.ª série do Diário da República.
Setúbal, 22 de abril de 2019
A PRESIDENTE DA CÂMARA, Maria das Dores Meira


