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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 24 de 
outubro de 2019, tomou as seguintes deliberações:
1. Deliberação n.º 367/19 – Proposta n.º 57/2019 – DAF/DICONT – Aprovar o Orçamento e as 
Grandes Opções do Plano para 2020, com os devidos condicionamentos.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
2. Deliberação n.º 368/19 – Proposta n.º 48/2019 – DURB – Constituir uma nova comissão para a 
realização de vistorias, auditorias ou inspeções a título permanente.
3. Deliberação n.º 369/19 – Proposta n.º 49/2019 – DURB/DITA – Isentar Clotilde Augusta Men-
des de Jesus Sousa, residente na Rua Central da Azeda, n.º 21 - 2.º D, do pagamento da taxa de vis-
toria, no montante de 63,55€, por “pedido de verificação técnica ao abrigo do artigo 12.º do RGEU”.
4. Deliberação n.º 370/19 – Proposta n.º 50/2019 – DURB/DIGU – Aprovar a minuta do contrato 
de urbanização a celebrar com a empresa NAVICAR – Depósito e Gestão Integrada de Cargas, Lda., 
para obras em espaço público, de alterações às redes de abastecimento de água, de drenagem de 
águas residuais domésticas, de telecomunicações, de gás e rede viária.
5. Deliberação n.º 371/19 – Proposta n.º 51/2019 – DURB/DIGU – Aprovar a minuta do contrato de 
urbanização a celebrar com a empresa MOVILOP, Imobiliária e Construção Civil, S.A., para obras 
de execução da rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação na zona objeto da intervenção 
(Rua Eugénio de Andrade, Vendas de Azeitão).
6. Deliberação n.º 372/19 – Proposta n.º 52/2019 – DURB/DIGU – Aprovar a minuta do contrato 
de urbanização a celebrar com a empresa USMEGA S.A., para obras de prolongamento da rede de 
drenagem de águas residuais domésticas a realizar na Estrada da Algodeia.
7. Deliberação n.º 373/19 – Proposta n.º 53/2019 – DURB/DIGU – Aprovar a minuta do contrato 
de urbanização a celebrar com a empresa SOLSADO, Sociedade de Construções S.A, para obras de 
execução do troço da rede de drenagem de águas pluviais na Av. D. Pedro V e Av. de Moçambique, 
entre o troço P1 – P6 e a execução de parqueamento e respetivos arranjos exteriores, entre a Av. D. 
Pedro V, Rua Cidade de Debrecen e Praceta de Olivença.
8. Deliberação n.º 374/19 – Proposta n.º 54/2019 – DURB/GAGEF – Alterar o Loteamento Munici-
pal do Bairro da CHESetúbal, na Azeda, por forma a regularizar a área do campo de jogos (Lote 19).  
9. Deliberação n.º 377/19 – Proposta n.º 02/2019 – GVCR – Aprovar o Projeto de Revisão do Plano 
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIDFCI) de Palmela, Setúbal e Sesimbra.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
10. Deliberação n.º 378/19 – Proposta n.º 05/2019 – SMPCB – Aceitar a doação de bens alimenta-
res ao Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros, para o projeto “Mãos à Obra”, no valor de 
103,11€, efetuada pela Auchan Retail Portugal, SA.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
11. Deliberação n.º 379/19 – Proposta n.º 14/2019 – DAAE/GAPAE – Apresentar uma candidatura 
ao programa ECOXXI 2019.
12. Deliberação n.º 381/19 – Proposta n.º 23/2019 – DES/DIAPE – Aprovar um parecer favorável à 
constituição de turmas em horário duplo, necessário ao funcionamento das escolas básicas do 1.º 
Ciclo da rede pública do Concelho.
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


