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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 05 de fevereiro de 2020, tomou as seguin-
tes deliberações:
1. Deliberação n.º 39/2020 – Proposta n.º 015/2020 – DAF/DICONT – Aprovar a 2.ª Alteração Per-
mutativa ao Orçamento da Despesa, 2.ª ao Orçamento da Receita, 2.ª ao Plano de Atividades Muni-
cipais e 2.ª ao Plano Plurianual de Investimentos.
2. Deliberação n.º 40/2020 – Proposta n.º 016/2020 – DAF/DICONT – Aprovar o Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal para o ano de 2020.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
3. Deliberação n.º 41/2020 – Proposta n.º 01/2020 – DCIRT/DIPRIC – Aprovar o protocolo de coo-
peração a celebrar entre o Município de Setúbal e o Município de Cricova na República da Moldova.
4. Deliberação n.º 42/2020 – Proposta n.º 02/2020 – DURB/DIPU/GAP – Proceder à abertura de 
um período de discussão pública de 30 dias úteis da Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal.
5. Deliberação n.º 43/2020 – Proposta n.º 03/2020 – DURB/DIMOT – Aprovar a implementação 
de sinalização vertical de “Proibido Exceder a Velocidade Máxima de 30 Km/H.”, na Rua Joaquim 
Moreira, Freguesia do Sado.
6. Deliberação n.º 44/2020 – Proposta n.º 04/2020 – DURB/DIMOT – Aprovar a implementação 
de sinalização vertical de “Proibido Exceder a Velocidade Máxima de 30 Km/H.”, na Rua Bairro dos 
Tesos, Freguesia do Sado.
7. Deliberação n.º 45/2020 – Proposta n.º 02/2020 – GAF – Aprovar um aditamento à Proposta n.º 
2A/GAF/2017, contrato interadministrativo entre o Município de Setúbal e a Freguesia de Azeitão, 
a União das Freguesias de Setúbal e a Freguesia de S. Sebastião, através da transferência de verbas 
para adjudicação de obras de requalificação dos espaços públicos a seguir discriminados:

•  Freguesia de Azeitão: 
Requalificação do Largo 5 de Outubro – 55.310.45€;

•  Freguesia de S. Sebastião: 
Requalificação de espaço público na Cooperativa das Manteigadas – 48.928.82€;

•  União das Freguesia de Setúbal: 
- Aquisição de armaduras led para a Escola dos Arcos – 4.360.35€;
- Requalificação do Largo Aquilino Ribeiro – 11.812.50€;
- Requalificação do espaço envolvente à União Desportiva e Recreativa do  Casal das Figueiras 
– 42.500.00€.

Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
8. Deliberação n.º 46/2020 – Proposta n.º 03/2020 – GAF – Aprovar um aditamento à Proposta 
n.º 1A/GAF/2017, acordo de execução entre o Município de Setúbal e a Freguesia do Sado, através da 
atribuição de uma verba de comparticipação no valor de 5.200,00€, no âmbito da limpeza pública.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
9. Deliberação n.º 47/2020 – Proposta n.º 04/2020 – GAF – Aprovar um aditamento à Propos-
ta n.º 2A/GAF/2017, contrato interadministrativo entre o Município de Setúbal e as freguesias do 
concelho, manutenção da sinalização vertical não luminosa, através da atribuição da verba total de 
9.000,00€. 
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
10. Deliberação n.º 48/2020 – Proposta n.º 05/2020 – GAF – Aprovar um aditamento à Proposta 
n.º 1A/GAF/2017, acordo de execução entre o Município de Setúbal e a Freguesia de S. Sebastião, 
através da transferência do valor mensal de 5.250,50€ com retroatividade a janeiro, para suporte de 
custos com contrato de aluguer de uma varredora mecânica, 
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
11. Deliberação n.º 49/2020 – Proposta n.º 06/2020 – GAF – Aprovar um aditamento à Proposta 
n.º 1A/GAF/2017, acordo de execução entre o Município de Setúbal e a Freguesia de Azeitão, a Fre-
guesia de S. Sebastião, a Freguesia do Sado e a União de Freguesias de Setúbal, através da atribuição 
de uma verba de comparticipação, no valor total de 180.803,16€, para atribuição de trabalhadores e 
manutenção de espaços verdes e de equipamentos. 
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
11. Deliberação n.º 50/2020 – Proposta n.º 01/2020 – SMPCB - Determinar a elaboração de um ca-
derno de encargos para a abertura de concurso público com o objeto de revisão do Plano Municipal 
de Emergência e Proteção Civil de Setúbal. Constituir uma comissão municipal de acompanhamen-
to para a revisão do PMEPC de Setúbal, sendo que a coordenação da comissão é da responsabilidade 
do SMPCB.
12. Deliberação n.º 51/2020 – Proposta n.º 09/2020 – DOM – Ratificar o despacho n.º 14/2020/
GAP, de 29 de janeiro, referente à reposição do equilíbrio financeiro por agravamento dos custos 
na realização das “Obras de Prevenção de Cheias – Regularização do Troço Final da Ribeira do Li-
vramento”. 
13. Deliberação n.º 52/2020 – Proposta n.º 10/2020 – DCDJ/DISOC – Atribuir um apoio finan-
ceiro, no valor de 5.400,00€, à Associação Centro Bem Estar Social dos Reformados e Idosos de 
Setúbal, no âmbito da dinamização de várias atividades com a população sénior residente na sua 
área de intervenção.

14. Deliberação n.º 53/2020 – Proposta n.º 11/2020 – DCDJ/DISOC – Aprovar uma alteração ao 
protocolo de colaboração celebrado em 2014, entre a Câmara Municipal e a Associação Cristã da 
Mocidade, para dinamização e manutenção de espaços na Bela Vista e Zona Envolvente, no que con-
cerne ao aumento do nível de apoio a atribuir. 
Atribuir um apoio financeiro no valor anual de 47.700,00€ à Associação Cristã da Mocidade, para 
fazer face às despesas inerentes com projetos e atividades diversas.
15. Deliberação n.º 54/2020 – Proposta n.º 12/2020 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financei-
ro, no âmbito da AMATEATRO – Mostra de Teatro Amador de Setúbal – 2.ª edição, no valor total de 
2.800,00€, às seguintes entidades:

APPACDM de Setúbal – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental (Teatro Puzzle)

Água Ardente – Produções teatrais (Projeto Marca d’Água)

Núcleo dos Amigos de Bairro Santos Nicolau

TOMA – Teatro Oficina Multi Artes

Teatro de Sombras – Clube de Artes da Escola Básica de Azeitão

IPS – Escola Superior de Educação de Setúbal

Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense

400,00€

400,00€
400,00€
400,00€
400,00€
400,00€
400,00€

16. Deliberação n.º 55/2020 – Proposta n.º 13/2020 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financei-
ro, no valor de 300,00€, à Associação de Acordeonistas de Portugal, no âmbito da realização da IV 
Gala de Acordeão de Setúbal.
17. Deliberação n.º 56/2020 – Proposta n.º 14/2020 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financei-
ro, no valor de 1.500,00€, à Associação de Saúde Mental Dr. Fernando Ilharco – Projeto Pensar-
Teatro.
18. Deliberação n.º 57/2020 – Proposta n.º 15/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar o protocolo de co-
laboração, a celebrar entre o Município de Setúbal e a 50 Cuts – Associação Cinematográfica, que 
contempla a atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500,00€.
19. Deliberação n.º 58/2020 – Proposta n.º 16/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar o protocolo de cola-
boração, a celebrar entre o Município de Setúbal e a Casa Invisível – Associação Cultural, que con-
templa a atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.800,00€, no âmbito do programa anual do 
Serviço Educativo da Casa da Cultura, tendo como tema central a ilustração portuguesa.
20. Deliberação n.º 59/2020 – Proposta n.º 17/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar o protocolo de co-
laboração, a celebrar entre o Município de Setúbal e o Teatro Estúdio Fontenova, que contempla um 
apoio financeiro no valor de 36.000,00€, no âmbito do Festival Internacional de Teatro de Setúbal 
– Festa do Teatro.
21. Deliberação n.º 60/2020 – Proposta n.º 18/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar o protocolo de 
colaboração, a celebrar entre o Município de Setúbal e a Associação II Sorpasso, que contempla a 
atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.000,00€, no âmbito da Festa do Cinema Italiano.
22. Deliberação n.º 61/2020 – Proposta n.º 19/2020 – DCDJ/DIBIM – Atribuir um apoio finan-
ceiro, no valor de 20.000,00€, à Associação Cultural Sebastião da Gama, para fazer face a despesas 
inerentes às atividades desenvolvidas pela mesma.
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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