
 

 

 
EDITAL N.º 06/2020 

ANDRÉ VALENTE MARTINS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
SETÚBAL: 
 
FAZ PÚBLICO que, ao abrigo do n.º 1, do artigo n.º 27.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de 
setembro, convoca uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, a realizar 
na Sala de Sessões dos Paços do Concelho, a qual terá início no dia 7 de maio de 2020 
(quinta-feira), pelas 17h00, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
Período de Antes da Ordem do Dia. 
 
Período da Ordem do Dia: 

 
1. Deliberação n.º 92/20 – Proposta n.º 03/2020 – GAP – Código de Conduta do 

Município de Setúbal. 
 

2.   Deliberação n.º 117/20 – Proposta n.º 19/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Concurso 
público para concessão do direito de exploração de cafetaria/bar e copa do Convento 
de Jesus/Museus de Setúbal. 

 
3.   Deliberação n.º 119/20 – Proposta n.º 21/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Cedência 

de parcela de terreno, à Junta de Freguesia de São Sebastião, para instalação e 
exploração de quiosque, no Jardim do Bairro Afonso Costa, Freguesia de São 
Sebastião. 

 
4.   Deliberação n.º 120/20 – Proposta n.º 22/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Hasta 

Pública para alienação de um prédio urbano, sito em Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, n.º 3, da União de Freguesias de Setúbal. 
 

5.   Deliberação n.º 121/20 – Proposta n.º 23/2020 – DAF/DICONT – 3.ª Alteração 
modificativa ao Orçamento da Despesa e 2.º ao Plano Plurianual de Investimentos – 
Ratificação.  

 
6.   Deliberação n.º 125/20 – Proposta n.º 28/2020 – DAF/DICOMP – Isenção de 

pagamento de taxas com ocupação da via pública com esplanada, por compensação 
de custos de instalação de sanitário público na Praia da Saúde.  

 
7. Deliberação n.º 128/20 – Proposta n.º 02/2020 – SMPCB – Projeto de Regulamento do 

Concelho Municipal de Segurança de Setúbal. 
 

8. Deliberação n.º 135/20 – Proposta n.º 26/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP - Concurso 
público n.º 9/2020/DAF/DICOMP/SECOMP com publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia (JOUE) para a prestação de serviços de fornecimento de refeições escolares 
para alunos dos jardins-de-infância e 1.º Ciclo da rede pública do concelho, para o ano 
letivo 2020/2021. 
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9. Deliberação n.º 136/20 – Proposta n.º 29/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP -  Renovação 
do licenciamento Microsoft – Concurso Público n.º 11/2020/DAF/DICOMP/SECOMP. 

 

10. Deliberação n.º 141/20 – Proposta n.º 34/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP - Concurso 
Público n.º 13/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, com publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia (JOUE) para a concessão da gestão, exploração, manutenção e 
fiscalização de lugares de estacionamento pago na via pública à superfície na cidade 
de Setúbal e constituição do direito de superfície em subsolo para a conceção, 
construção e exploração de 3 parques de estacionamento no subsolo na cidade de 
Setúbal. 

 

11. Deliberação n.º 145/20 – Proposta n.º 07/2020 – GAF - Aditamento à Proposta 
1A/GAF/2017 – Acordo de Execução entre o Município de Setúbal e a Freguesia de S. 
Sebastião. 

 

12. Deliberação n.º 146/20 – Proposta n.º 08/2020 – GAF – Aditamento à proposta 
2A/GAF/2017 – Contrato interadministrativo entre o Município de Setúbal, a Freguesia 
de S. Sebastião e a Freguesia de Azeitão. 

 

13. Deliberação n.º 148/20 – Proposta n.º 44/2020 – DCDJ/DIJUV – Pousada de Juventude 
de Setúbal – Alteração da tabela de taxas. 

 
Em respeito pelas várias recomendações e orientações emitidas pela Direção Geral de 
Saúde sobre eventual propagação do COVID-19, a sessão será à porta fechada, sem a 
presença de público. 
 
Nos termos do artigo 46.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, por deliberação da 
Assembleia Municipal, quando necessário, poderá reunir mais do que uma vez no 
decurso da mesma sessão. 

 
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 trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte. 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
André Valente Martins 

VM 


