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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 4 de março de 2020, tomou as seguintes
deliberações:
1. Deliberação n.º 93/2020 – Proposta n.º 04/2020 – GAP – Aprovar a moção intitulada “Urgência
de obras de requalificação da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Aranguez”, associando-se aos
alunos, professores, funcionários não docentes e pais e encarregados de educação na manifestação
da urgência de realização de obras na escola que permitam eliminar a totalidade das coberturas de
fibrocimento, bem como a requalificação dos blocos, espaços exteriores e infraestruturas da Escola
Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Aranguez reclamando junto dos responsáveis governativos pela Educação e pelas Finanças a necessidade de adotar as medidas políticas e financeiras indispensáveis à
referida requalificação.
2. Deliberação n.º 94/2020 – Proposta n.º 04/2020 – DCIRT/DITUR – Ratificar o contrato de entidade colaboradora do cartão Turístico de Lisboa, LISBOA CARD, na edição 2020/2021, celebrado
entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Lismarketing, Informação, Equipamentos e Produtos do
Turismo de Lisboa, Unipessoal, Lda..
3. Deliberação n.º 95/2020 – Proposta n.º 05/2020 – DCIRT/GAPE – Ratificar a celebração do protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do
Estoril, no âmbito do projeto “SEANET”.
4. Deliberação n.º 114/2020 – Proposta n.º 11/2020 – DOM – Aprovar a abertura de concurso público para execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE NA AVENIDA
DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO”. Delegar na Sra. Presidente da Câmara as
competências para a prática dos atos e formalidades de caráter instrumental necessários no procedimento adjudicatório e, ainda, os necessários à execução da empreitada em causa com a possibilidade de subdelegação.
5. Deliberação n.º 115/2020 – Proposta n.º 12/2020 – DOM – Aprovar a abertura de concurso limitado por prévia qualificação para execução da empreitada “MUSEU DE SETÚBAL – RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS – ALAS NORTE E NASCENTE”. Delegar na Sra. Presidente da
Câmara as competências para a prática dos atos e formalidades de caráter instrumental necessários
no procedimento adjudicatório e, ainda, os necessários à execução da empreitada em causa com a
possibilidade de subdelegação.
6. Deliberação n.º 96/2020 – Proposta n.º 32/2020 – DCDJ/DIJUV – Aprovar a afixação de preços
de venda ao público de ingressos no Museu do Trabalho Michel Giacometti, para o Festival me n’my
LoopStation, que a seguir se discriminam e que incluem IVA de 6% à taxa legal em vigor:
TIPO DE PRODUTO

DESIGNAÇÃO

PREÇO

Bilhete/Ingresso
Bilhete/Ingresso
Bilhete/Ingresso

Bilhete meio dia: tarde
Bilhete meio dia: noite
Bilhete dia inteiro

€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00

12. Deliberação n.º 102/2020 – Proposta n.º 38/2020 – DCDJ/DIDES – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor de 3.400,00€ ao Clube de Canoagem de Setúbal, no âmbito do evento
“Setúbal Cup – Torneio Internacional de Kayak-Polo”.
13. Deliberação n.º 103/2020 – Proposta n.º 39/2020 – DCDJ/DIDES – Aprovar a isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Manteigadas, no valor de 186,40€, à Federação
de Jiu Jitsu de Portugal.
14. Deliberação n.º 104/2020 – Proposta n.º 40/2020 – DCDJ/DIDES – Aprovar a atribuição de
um apoio financeiro ao Clube de Motorismo de Setúbal, no valor de 15.000,00€, no âmbito da “29.ª
Rampa Pêquêpê Arrábida”.
15. Deliberação n.º 105/2020 – Proposta n.º 03/2020 – DES/DIAPE – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor de 611.496,90€, no âmbito da Ação Social Escolar (refeições, atividades
de animação e de apoio à família) no ano letivo 2019/2020, para alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo,
no uso das competências da Câmara Municipal definidas na alínea hh) do artigo 33.º do Dec.-Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
16. Deliberação n.º 106/2020 – Proposta n.º 04/2020 – DES/DIAPE – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor total de 24.557,50€, a todos os agrupamentos de escolas do concelho,
para aquisição de material de desgaste referente ao ano letivo de 2019/2020.
17. Deliberação n.º 107/2020 – Proposta n.º 05/2020 – DES/DIAPE – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor total de 24.000,00€, a todos os agrupamentos de escolas do concelho,
para fazerem face a despesas de manutenção e reparação de equipamentos de cozinha, referente ao
ano letivo de 2019/2020.
18. Deliberação n.º 108/2020 – Proposta n.º 06/2020 – DES/DIAPE – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor total de 28.240,00€, a todos os agrupamentos de escolas do concelho,
para a realização de visitas de estudo referente ao ano letivo de 2019/2020.
19. Deliberação n.º 109/2020 – Proposta n.º 07/2020 – DES/DIAPE – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro aos agrupamentos de escolas do concelho, no valor total de 1.950,00€, no âmbito
do Festival de Música de Setúbal.
20. Deliberação n.º 110/2020 – Proposta n.º 08/2020 – DES/DIGEPE – Aprovar a atribuição de
um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, no valor de 2.500,00€, para
aquisição de instrumentos musicais.
21. Deliberação n.º 111/2020 – Proposta n.º 09/2020 – DES/DIGEPE – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Azeitão, no valor de 3.000,00€, para fazer face a
despesas de transporte dos alunos ao Parque Ambiental do Alambre, no âmbito do projeto “Ciência
na Nossa Serra”, para o ano letivo 2019/2020.
22. Deliberação n.º 112/2020 – Proposta n.º 10/2020 – DES/DIGEPE – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor de 500,00€, à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), para fazer face às despesas com a edição de livro.
23. Deliberação n.º 113/2020 – Proposta n.º 11/2020 – DES/DIAPE – Aprovar uma proposta de
alteração ao Regulamento Municipal de Transportes Escolares. Submeter a apreciação pública para
recolha de sugestões.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
A Presidente da Câmara, Maria das Dores Marques Banheiro Meira

7. Deliberação n.º 97/2020 – Proposta n.º 33/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar a celebração de um
protocolo entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Associação Cultural Festróia, no âmbito do evento FILM FEST – Festival de Cinema Musicado ao Vivo, que enquadra um apoio financeiro no valor
de 5.000,00€.
8. Deliberação n.º 98/2020 – Proposta n.º 34/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar a celebração de
um protocolo entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Associação de Setúbal de Dança Desportiva
(ASDD) que enquadra um apoio financeiro no valor de 1.500,00€.
9. Deliberação n.º 99/2020 – Proposta n.º 35/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar a celebração de protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de Setúbal, a Academia de Dança Contemporânea
de Setúbal (ADCS) e a Associação Oridanza – Cultura em Movimento, que enquadram um apoio
financeiro global de 10.000,00€.
10. Deliberação n.º 100/2020 – Proposta n.º 36/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar a celebração de
protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de Setúbal e os Grupos Corais Alentejanos “Os
Amigos do Independente” e “Os Amigos dos Sadinos”, que enquadram um apoio financeiro global
de 1.500,00€.
11. Deliberação n.º 101/2020 – Proposta n.º 37/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor global de 87.500,00€ no âmbito do Concurso das Marchas Populares de
Setúbal 2020, às seguintes entidades participantes:
- União Desportiva e Recreativa das Pontes;
- Núcleo Bicross de Setúbal;
- Clube Recreativo Palhavã;
- Grupo Desportivo Independente;
- Núcleo dos Amigos do Bairro Santos Nicolau;
- Grupo Desportivo Setubalense Os 13;
- União Cultural Recreativa e Desportiva Praiense.

Ficha
Técnica

Propriedade: Câmara Municipal de Setúbal | Diretora: Maria das Dores Meira, Presidente da CMS | Edição: Divisão de Comunicação e Imagem | Periodicidade: Quinzenal | Distribuição Gratuita
Câmara Municipal de Setúbal | Telefone: +351 265 541 500 | Fax: +351 265 541 620 | www.mun-setubal.pt | www.facebook.com/municipiodesetubal

2JORNAL.DELIBERAÇÕES16.março20

