
 
 

EDITAL N.º 09/2020 

 
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 ordinária realizada em 26 de 
junho de 2020 deliberou o seguinte: 

 
1. Aprovar a Saudação “Aos que constroem todos os dias a escola que Abril sonhou”, 

apresentada pela bancada do PS. 
 

2. Aprovar a Saudação “Solidariedade com os trabalhadores da LAUAK, abrangidos pelo 
despedimento coletivo”, apresentada pela bancada do BE. 

 
3. Aprovar a Saudação “À Mobilização Antirracista”, apresentada pela bancada do BE. 

 
4. Baixar a Recomendação “Conselho Municipal de Ambiente”, apresentada pela bancada 

do PPD/PSD, à Comissão de Ambiente, Urbanismo e Mobilidade. 
 

5. Reprovar a Saudação “Pelo Dia da Europa”, apresentada pela bancada do PPD/PSD. 
 

6. Aprovar a Moção “Pela ampliação e valorização do Centro Hospitalar de Setúbal”, 
apresentada pela bancada da CDU.  
 

7. Aprovar a Moção “Salvar as MPMEs: passo para a retoma económica de que Setúbal 
precisa” apresentada pela bancada da CDU. 
 

8. Aprovar a Recomendação “Garantir acessos e usos públicos ancestrais no Parque 
Natural da Arrábida”, apresentada pela bancada da CDU. 
 

9. Aprovar a Saudação “Fim da totalidade do amianto nas escolas do País”, apresentada 
pela bancada do PS. 
 

10. Aprovar a Moção “LAUAK – defender a empresa, os postos de trabalho, os salários e os 
direitos!” apresentada pela bancada da CDU. 
 

11. Reprovar a Recomendação conjunta “Promover a utilização dos modos suaves, criar 
sustentabilidade ambiental para o futuro”, subscrita pelo PAN e BE. 
 

12. Aprovar a Moção “Pela regulamentação e implementação do suplemento de 
insalubridade, penosidade e risco na Administração Local” apresentada pela bancada do 
BE. 
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13. Aprovar a Deliberação n.º 155/2020 – Proposta n.º 07/2020/DAAE/SEMBEA – 
Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal do Município de Setúbal, com a seguinte 
alteração ao n.º 5, do Art.º 20.º, do Regulamento: onde se lê “…estabelecer um número 
mínimo inferior de animais alojados...” deverá ler-se “…estabelecer um número máximo 
inferior de animais alojados...”. 
 

14. Aprovar a Deliberação n.º 164/2020 – Proposta n.º 06/2020/GAP – Abertura de concurso 
público – Contratação de leasing imobiliário – Imóvel designado por “PM 25/Setúbal - 
edifício da Praça do Bocage” – Ratificação de despacho. 
 

15. Aprovar a Deliberação n.º 169/2020 – Proposta n.º 43/2020/DAF/DICONT – 4.ª 
Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 3.ª ao Orçamento da Receita, 1.ª ao 
Plano de Atividades e 3.º ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 

16. Aprovar a Deliberação n.º 170/2020 – Proposta n.º 44/2020/DAF – Prestação de Contas 
2019. 
 

17. Aprovar a Deliberação n.º 171/2020 – Proposta n.º 45/2020/DAF – Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) do ano de 2020. 
 

18. Aprovar a Deliberação n.º 172/2020 – Proposta n.º 46/2020/DAF/DICOMP/SECOMP – 
Abertura de Procedimento ao abrigo do DL n.º 29/2011, de 28/02, para determinação de 
adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação 
de medidas de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no 
Município de Setúbal. 
 

19. Deliberação n.º 173/2020 – Proposta n.º 47/2020/DAF/DICOMP/SECOMP – 
Fornecimento contínuo de gasóleo, para abastecimento das viaturas da frota municipal e 
da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, no ano de 2020/2021, ao abrigo da 
Central Nacional de Compras Municipais (CNCM). 
 

20. Aprovar a Deliberação n.º 178/2020 – Proposta n.º 09/2020/DURB/DIMOT/SEMUT – 
Regime tarifário do transporte em táxi – Sinalização vertical de “Mudança de Tarifa”. 

 
 

 
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 e nove dias do mês de junho do ano de dois mil 
e vinte. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 
André Valente Martins 


