
 
 
 
 

EDITAL N.º 02/2020 
 
 
ANDRÉ VALENTE MARTINS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
SETÚBAL: 
 
 
FAZ PÚBLICO, para efeitos do disposto do art.º 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que a Assembleia Municipal de Setúbal, em sessão extraordinária 
realizada em 17 de janeiro de 2020 deliberou o seguinte: 
 
1. Aprovar baixar à Comissão de Educação, Cultura e Questões Sociais a Moção 

“Construção de Unidade de Saúde na Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da 
Guerra”, apresentada pela bancada do PPD/PSD. 
 

2. Aprovar o voto de pesar pelo falecimento de Henrique Soudo, apresentado pela 
bancada do CDS-PP. 

 
3. Aprovar baixar à Comissão de Ambiente, Urbanismo e Mobilidade a 

Recomendação “Por um uso mais eficiente e transparente das águas 
municipais”, apresentada pela bancada do PAN. 
 

4. Aprovar a Deliberação n.º 417/19 – Proposta n.º 76/2019 – 
DAF/DICONT/SERGEP – Aquisição do imóvel designado por PM 25/Setúbal – 
“Edifício da Praça do Bocage”. 

 
5. Aprovar a Deliberação n.º 420/19 – Proposta n.º 57/2019 – DURB/DIPU/GAP – 

Reconhecimento pela Assembleia Municipal de Setúbal, do interesse público 
municipal relativo à instalação de parque temático – Wake Park na Herdade de 
Santas, Freguesia de S. Sebastião. 

 
6. Aprovar a Deliberação n.º 07/20 – Proposta n.º 06/2020 – DAF – Empréstimo 

médio / longo prazo - Investimentos 2019 - Pedido de autorização prévia n.º 2, 
artigo 52º, RFALEI. 

 
7. Aprovar a Deliberação n.º 08/20 – Proposta n.º 07/2020 – DAF – Empréstimo 

médio/longo prazo - habitação social (eficiência energética) - Pedido de 
autorização prévia n.º 2, artigo 52º, RFALEI. 

 
8. Aprovar a Deliberação n.º 09/20 – Proposta n.º 08/2020 – DAF – Contratação de 

empréstimo de médio / longo prazo | IFRRU2020 - Pedido de autorização prévia 
n.º 2, artigo 52º, RFALEI. 
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9. Aprovar a Deliberação n.º 10/20 – Proposta n.º 09/2020 – DAF – Procedimento 
de contratação de empréstimo de m. l. prazo - Terminal interface | adjudicação. 
 

 
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares públicos do costume. 
 
 
Paços do Concelho de Setúbal, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte. 
 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
André Valente Martins 

 


