
 
 

EDITAL N.º 11/2020 

 
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 extraordinária realizada em 
29 de julho de 2020 deliberou o seguinte: 

 
1. Reprovar a Recomendação “Pela melhoria das respostas de bem-estar e proteção animal 

no Município de Setúbal”, apresentada pela bancada do PAN. 
 

2. Baixar a Recomendação “Extensão do Plano Municipal de Emergência de Protecção 
Civil de Setúbal a Animais de Companhia, Pecuária e Selvagens”, apresentada pela 
bancada do PAN, à Comissão de Ambiente, Urbanismo e Mobilidade. 

 
3. Aprovar a Saudação ao jornal “O Setubalense”, apresentada pela bancada da CDU. 

 
4. Aprovar a Deliberação n.º 193/2020 – Proposta n.º 48/2020/DAF/DICOMP/SECOMP – 

Concessão do direito de exploração do edifício do Lago, sito no Parque do Bonfim, em 
Setúbal. 
 

5. Aprovar a Deliberação n.º 199/2020 – Proposta n.º 54/2020/DAF/DICOMP/SECOMP – 
Concessão, construção e exploração de quiosque destinado à promoção turística, venda 
de brindes e merchandising, relacionados com a região de Setúbal. 
 

6. Aprovar a Deliberação n.º 200/2020 – Proposta n.º 55/2020/DAF/DICOMP/SECOMP – 
Concessão, construção e exploração de snack-bar, sito no Largo Dr. Francisco Soveral, 
em Setúbal. 
 

7. Aprovar a Deliberação n.º 221/2020 – Proposta n.º 17/2020/DES/DIAPE – Proposta de 
alteração ao Regulamento Municipal de Transportes Escolares. 
 

8. Aprovar a Deliberação n.º 224/2020 – Proposta n.º 58/2020/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 concepção, construção 
e exploração de 3 parques de estacionamento no subsolo na cidade de Setúbal – 
Alteração das peças do procedimento. 
 

9. Aprovar a Deliberação n.º 240/2020 – Proposta n.º 15/2020/DURB/DIMOT – 
Desafetação de parcela de terrenos municipais e transferência dominial subjetiva para a 
Infraestruturas de Portugal, S.A. para construção de rotunda na EN-10 ao km 23,300. 
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10. Aprovar a Deliberação n.º 232/2020 – Proposta n.º 23/2020/DOM/DIHAB – Projeto de 
Regulamento do Conselho Municipal de Habitação de Setúbal. 
 

 
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 julho do ano de dois mil e vinte. 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
André Valente Martins 


