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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 8 de abril de 2020, tomou as seguintes
deliberações:
1. Deliberação n.º 135/2020 – Proposta n.º 26/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Aprovar a abertura do Concurso Público n.º 9/CP/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 para alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do
concelho, para o ano letivo de 2020/2021, co o preço base de 930.000,00 € + IVA, com a seguinte
repartição de encargos:
Ano 2020: 381.476,70 € c/IVA incluído;
Ano 2021: 669.423,30 € c/IVA incluído.
Aprovar ainda o Programa de Concurso, a constituição do júri do procedimento e a delegação na
Sra. Presidente da Câmara as seguintes competências: Decisão de ordenação, exclusão e adjudicação de propostas, aprovação da minuta do contrato, resposta às reclamações da minuta do contrato,
prestação/substituição de garantia bancária e liberação da garantia bancária.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
2. Deliberação n.º 136/2020 – Proposta n.º 29/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Aprovar a abertura do concurso público n.º 11/CP/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), para a Renovação do Licenciamento Microsoft, pelo período de 3
anos, com o preço base de 932.177,10 €, acrescidos de IVA, com a seguinte repartição de encargos:
Ano 2020: 382.192,61 € c/IVA incluído;
Ano 2021: 382.192,61 € c/IVA incluído;
Ano 2022: 382.192,61 € c/IVA incluído.
Aprovar o programa de concurso, a constituição do respetivo júri e delegar na Sra. Presidente da
Câmara as seguintes competências: Decisão de ordenação, exclusão e adjudicação de propostas,
aprovação da minuta do contrato, resposta às reclamações da minuta do contrato, prestação/substituição de garantia bancária e liberação da garantia bancária.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
3. Deliberação n.º 137/2020 – Proposta n.º 30/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Anular o ato administrativo de aprovação das peças do procedimento e de início do procedimento referente ao
concurso público n.º 13/2019/DAF/DICOMP/SECOMP – 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 três parques de estacionamento no subsolo na cidade de Setúbal.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
4. Deliberação n.º 138/2020 – Proposta n.º 31/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP - Aprovar a constituição de um Agrupamento de Entidades Adjudicantes entre a Câmara Municipal de Setúbal e a
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, para a contratação em conjunto da 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.
5. Deliberação n.º 139/2020 – Proposta n.º 32/2020 – DAF/DICONT – Ratificar o Despacho n.º
54/2020/GAP, de 19/03/2020, referente à 4.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 4.ª
ao Plano de Atividades.
6. Deliberação n.º 140/2020 – Proposta n.º 33/2020 – DAF/DICONT – Aprovar a 5.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 4.ª ao Plano Plurianual de Investimentos.
7. Deliberação n.º 141/2020 – Proposta n.º 34/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Aprovar a abertura do concurso público n.º 13/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, com publicação no Jornal Oficial da
União Europeia (JOUE), 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, nas freguesias de S. Sebastião e União de Freguesias de Setúbal, pelo
período de 40 anos, improrrogáveis.
Aprovar as peças do procedimento, a constituição do respetivo júri e delegar na Sra. Presidente da
Câmara as seguintes competências: Aprovação de especificações técnicas, retificações e esclarecimentos necessários, a pronúncia sobre os erros e omissões identificados pelos interessados nos
termos do CCP, a decisão de prorrogação do prazo fixado para a presentação das propostas, aprovação da minuta do contrato e resposta às reclamações da minuta do contrato.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
8. Deliberação n.º 142/2020 – Proposta n.º 35/2020 – DAF – Isentar do pagamento de rendas de
concessão devidas ao Município relativamente a estabelecimentos que estejam proibidos de exercer atividade comercial, desde 01 de março e até ao final do mês seguinte àquele em que se verifique
o termo do Estado de Emergência, instituído e prorrogado pelos Decretos do Presidente da República.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal para deliberar a isenção do pagamento das taxas de
ocupação de via pública, respeitantes a esplanadas, desde 01 de março e até ao final do mês seguinte
àquele em que se verifique o termo do Estado de Emergência.
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9. Deliberação n.º 143/2020 – Proposta n.º 06/2020 – DCIRT/DITUR – Aprovar a adesão do Município de Setúbal à RPM – Rede Portuguesa de Moinhos e à TIMS – The Internacional Molinological
Society, sujeita ao pagamento da assinatura, cujo valor anual é de 65,00 €.
10. Deliberação n.º 144/2020 – Proposta n.º 07/2020 – DCIRT/DITUR – Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Setúbal e a Associação da Baía de Setúbal para
a gestão da utilização da Ponte-Cais localizada no Portinho da Arrábida e dos Espaços de Amarração
do portinho da Arrábida e do Parque Marinho Luiz Saldanha.
11. Deliberação n.º 145/2020 – Proposta n.º 07/2020 – GAF – Aprovar o aditamento ao Acordo de
Execução aprovado através da proposta 01-A/GAF/2017.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
12. Deliberação n.º 146/2020 – Proposta n.º 08/2020 – GAF – Aprovar o aditamento ao contrato
interadministrativo aprovado através da Proposta 02-A/GAF/2017, entre o Município de Setúbal e
a Junta de Freguesia de S. Sebastião e a Freguesia de Azeitão, através da seguinte verba de comparticipação:
1 - Freguesia de S. Sebastião:
a) Requalificação e anulação de 100 caldeiras na área geográfica da freguesia – 6.360,00 €.
2 - Freguesia de Azeitão:
a) Requalificação de Pinhal de Negreiros – 1.ª fase – 18.407,11 € (como comparticipação da
obra que tem um custo orçado em 68.407,11 € - a verba a transferir inclui custo do IVA da
totalidade da obra)
b) Requalificação do Largo 5 de Outubro – 71.329,28 €, como reforço ao custo inicial previsto e acordado, em virtude de posteriormente ao acordo terem sido incluídos trabalhos não
previstos inicialmente, tais como a iluminação pública entre outros.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
13. Deliberação n.º 147/2020 – Proposta n.º 03/2020 – DAAE/SEMBEA – Aprovar a minuta de
protocolo, a celebrar com o Centro Hospitalar de Setúbal (Hospital Ortopédico de Sant’Iago do Outão) e a Tico & Teco – Associação de Luta e Prevenção Contra o Abandono Animal.
14. Deliberação n.º 148/2020 – Proposta n.º 44/2020 – DCDJ/DIJUV – Aprovar a alteração da Tabela de Taxas da Pousada da Juventude de Setúbal.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
15. Deliberação n.º 149/2020 – Proposta n.º 12/2020 – DES/DIGEPE – Aprovar o apoio financeiro
à Associação de Pais da EB Brejoeira, no valor de 2.530,47 €.
16. Deliberação n.º 150/2020 – Proposta n.º 13/2020 – DES/DIGEPE – Aprovar o protocolo de
cooperação a celebrar entre o Município de Setúbal e a Direção-Geral de Política do Mar no âmbito
do Programa Escola Azul.
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
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