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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 02 de janeiro de 2020, tomou as seguintes 
deliberações:
1. Deliberação n.º 01/2020 – Proposta n.º 36/2019 – GAP – Aceitar a doação da quantia de 500,00€, 
efetuada pela Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados, para comparticipação na compra de 
mobiliário escolar da Escola de Ivalagane, na Cidade de Quelimane – Moçambique.
Aprovar um voto de agradecimento à entidade doadora.
2. Deliberação n.º 02/2020 – Proposta n.º 01/2020 – DAF/DICONT – Ratificar o Despacho n.º 
413/2019/GAP, de 17 de dezembro de 2019, da Sra. Presidente da Câmara, que aprovou a 14.ª Alte-
ração ao Orçamento da Despesa.
3. Deliberação n.º 03/2020 – Proposta n.º 02/2020 – DAF/DICONT – Ratificar o Despacho n.º 
421/2019/GAP, de 26 de dezembro de 2019, da Sra. Presidente da Câmara, que aprovou a 15.ª Alte-
ração ao Orçamento da Despesa, a 4.ª Alteração ao Orçamento da Receita, a 11.ª Alteração ao Plano 
de Atividades e a 11.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.
4. Deliberação n.º 14/2020 – Proposta n.º 10/2020 – DAF/DICONT – Ratificar o Despacho n.º 
424/2019/GAP, de 27 de dezembro de 2019, da Sra. Presidente da Câmara, que aprovou a 16.ª Alte-
ração ao Orçamento da Despesa.
5. Deliberação n.º 04/2020 – Proposta n.º 03/2020 – DAF – Ratificar o Despacho de 24 de ou-
tubro de 2019 da Sra. Presidente da Câmara que aprovou a minuta do contrato de empréstimo de 
médio/longo prazo “Investimentos 2019”, celebrado com a Caixa Geral de Depósitos, SA, no valor 
de 3.292.800,29€;
Conceder à Sra. Presidente da Câmara poderes para a aprovar a minuta e proceder à assinatura da 
adenda ao contrato do empréstimo.
6. Deliberação n.º 05/2020 – Proposta n.º 04/2020 – DAF – Ratificar o despacho de 24 de outubro 
de 2019 da Sra. Presidente da Câmara que aprovou a minuta do contrato de empréstimo de médio/
longo prazo “Habitação Social (Eficiência Energética)”, celebrado com a Caixa Geral de Depósitos, 
SA, no valor de 1.015.292,21€;
Conceder à Sra. Presidente da Câmara poderes para a aprovar a minuta e proceder à assinatura da 
adenda ao contrato do empréstimo.
7. Deliberação n.º 06/2020 – Proposta n.º 05/2020 – DAF – Conceder à Sra. Presidente da Câmara 
poderes para a aprovar a minuta e proceder à assinatura do contrato do empréstimo de médio/longo 
prazo “IFRRU2020”, a que se refere a proposta n.º 53/2019/DAF.
8. Deliberação n.º 07/2020 – Proposta n.º 06/2020 – DAF – Aprovar a proposta n.º 051/2019/DAF, 
aprovada na reunião de 11 de setembro de 2019, acompanhada de informações sobre a capacidade 
de endividamento em 2019 e previsão dessa capacidade para 2020;
Pedir autorização prévia para financiamento das despesas de investimento referentes ao dossier 
“Investimentos 2019”, com efeitos retroativos.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
9. Deliberação n.º 08/2020 – Proposta n.º 07/2020 – DAF – Aprovar a proposta n.º 052/2019/
DAF, aprovada na reunião de 11 de setembro de 2019, por não ter sido inicialmente acompanhada 
de informação da capacidade de endividamento;
Pedir autorização prévia para financiamento das despesas de investimento com a Habitação Social 
- Eficiência Energética, com efeitos retroativos.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
10. Deliberação n.º 09/2020 – Proposta n.º 08/2020 – DAF – Aprovar a proposta n.º 053/2019/
DAF, aprovada na reunião de 11 de setembro de 2019, acompanhada de informações sobre a capaci-
dade de endividamento em 2019 e previsão dessa capacidade para 2020;
Pedir autorização prévia para financiamento das despesas de investimento com as empreitadas no 
âmbito do IFRRU2020, com efeitos retroativos.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
11. Deliberação n.º 10/2020 – Proposta n.º 09/2020 – DAF – Aprovar, no âmbito do procedimento 
a que respeitam as propostas n.ºs 044/2019/DAF, aprovada na reunião de 14 de agosto de 2019, 
e 066/2019/DAF, aprovada na reunião de 6 de novembro de 2019, a remessa de informação pre-
visional demonstrativa da capacidade de endividamento do Município para o ano 2020 e outros 
documentos; Pedir autorização para a contratação de um empréstimo da “Linha BEI – PT 2020 – 
Autarquias” até 1.305.321,82€;
Pedir autorização prévia para o financiamento da componente nacional da empreitada do “Termi-
nal Interface de Setúbal”.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
12. Deliberação n.º 11/2020 – Proposta n.º 01/2020 – DOM/GAGIAS – Ratificar o Despacho da Sra. 
Presidente da Câmara, de 18 de dezembro de 2019, que aprovou a atualização para o ano 2020 do Ta-
rifário de Venda de Água, Saneamento e Outros Serviços e Revisão de Listagem de Preços Unitários 
para a Execução de Obras e Ramais.
13. Deliberação n.º 12/2020 – Proposta n.º 01/2020 – DCDJ/DIBIM – Celebrar um protocolo entre 
a Câmara Municipal de Setúbal e a Câmara Municipal de Sesimbra, tendo como objeto a cedência 
temporária de espólio do Museu do Trabalho Michel Giacometti.

14. Deliberação n.º 13/2020 – Proposta n.º 01/2020 – DES – Aprovar os representantes do Muni-
cípio de Setúbal, até final do mandato, nos Conselhos Gerais dos agrupamentos de escolas/escolas 
não agrupadas.
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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