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Reuniões Públicas | Consultas Públicas

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 1 de julho de 2020, tomou as seguintes
deliberações:
1. Deliberação n.º 190/20 – Proposta n.º 07/2020 – GAP – Atribuir à Associação Humanitária de
Bombeiros de Setúbal um subsídio, no valor de 1600€, a título de apoio suplementar para adquirir maquinaria de lavagem e secagem para assegurar a higiene dos equipamentos individuais dos
bombeiros.
2. Deliberação n.º 191/20 – Proposta n.º 08/2020 – GAP – Aprovar uma moção acerca da “Urgência
de obras de requalificação da Escola Secundária du Bocage”.
3. Deliberação n.º 192/20 – Proposta n.º 09/2020 – GAP – Aceitar a cedência, pelo valor de
300.000€, do crédito hipotecário, no valor de 2.109.303,49€, detido pelo Banco Comercial Português sobre o direito de superfície do imóvel vulgarmente conhecido por “Estádio do Bonfim”, que
se encontra onerado, desde 2004, por um direito de superfície constituído pelo titular do direito de
propriedade Vitória Futebol Clube a favor de uma sociedade comercial, com pagamento a realizar
mediante compensação por dedução no valor de Taxa pela Realização, Manutenção e Reforço de
Infraestruturas Urbanísticas (“TRIU”).
4. Deliberação n.º 193/20 – Proposta n.º 048/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Abrir o Concurso
Público n.º 10/CP/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, para a Concessão do Direito de Exploração do
Edifício do Lago, sito no Parque do Bonfim, em Setúbal.
Aprovar o Programa de Concurso, composto pelo Programa de Procedimento, Caderno de Encargos
e planta anexa, com prazo para apresentação de propostas de 20 dias.
Constituir o júri do procedimento, cuja competência lhe deverá ser delegada, com exceção da competência para a qualificação dos candidatos e da decisão de adjudicação, do seguinte modo:
Presidente:
Dr. Paulo Hortênsio
Vogais:
Dra. Helena Moreira
Dra. Sílvia Torrão Barbeiro
Suplentes:
Maria João Henriques
Filomena Rodrigues
Delegar na Presidente da Câmara todas as competências, nomeadamente, para:
- 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.
5. Deliberação n.º 194/20 – Proposta n.º 049/2020 – DAF/DICONT – Aprovar a 8.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, a 7.ª Alteração ao Plano de Atividades e a 7.ª Alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.
6. Deliberação n.º 195/20 – Proposta n.º 050/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Aprovar a minuta
do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Setúbal e o Grupo Desportivo e Recreativo
“O Sindicato” relativamente ao prédio urbano sito na Praceta Sociedade Arqueológica Lusitana, loja
4, Bairro da Liberdade, em Setúbal, para ser utilizado no desenvolvimento exclusivo das atividades
que constituem o seu objeto social daquele grupo.
7. Deliberação n.º 196/20 – Proposta n.º 051/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Aprovar a minuta
do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Setúbal e a Federação das Coletividades
de Setúbal relativamente ao prédio urbano designado por loja 1, correspondente à fração “G” do
prédio sito na Praceta Francisca Peralta n.º 26, em Setúbal, para ser utilizado no desenvolvimento
exclusivo das atividades que constituem o seu objeto social daquela federação.
8. Deliberação n.º 197/20 – Proposta n.º 052/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Aprovar a minuta
do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Setúbal e a Associação de Atletismo Lebres
do Sado relativamente ao prédio urbano sito na Praceta Francisca Peralta, n.º 27 fração “G” e “F”,
em Setúbal, utilizado pela Associação de Atletismo Lebres do Sado, no desenvolvimento exclusivo
das atividades que constituem o seu objeto social daquela associação.
9. Deliberação n.º 198/20 – Proposta n.º 053/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Aprovar a minuta
do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Setúbal e o Núcleo dos Árbitros de Futebol
da Cidade de Setúbal relativamente ao prédio urbano sito na Praceta Francisca Peralta, n.º 26, fração “H”, em Setúbal, para ser utilizado no desenvolvimento exclusivo das atividades que constituem
o seu objeto social daquele núcleo.
10. Deliberação n.º 199/20 – Proposta n.º 054/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Abrir o Concurso Público n.º 26/CP/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, para a concessão, construção e exploração de
Quiosque destinado à promoção turística, venda de brindes e merchandising, relacionados com a
Região de Setúbal.
Aprovar o Programa de Concurso, composto pelo Programa de Procedimento, Caderno de Encargos
e planta anexa, com prazo para apresentação de propostas de 20 dias.

Ficha
Técnica

Constituir o júri do procedimento, cuja competência no procedimento lhe deverá ser delegada,
com exceção da competência para a qualificação dos candidatos e da decisão de adjudicação, do
seguinte modo:
Presidente:
Dr. Paulo Hortênsio
Vogais:
Arq. Nuno Viterbo
Dra. Helena Moreira
Suplentes:
D. Maria João Henriques
D. Filomena Rodrigues
Delegar na Presidente da Câmara todas as competências, nomeadamente, para:
- 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.
11. Deliberação n.º 200/20 – Proposta n.º 055/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Abrir o Concurso
Público n.º 29/CP/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, para a Concessão do Direito de Exploração de
Snack-Bar, sito no Largo Dr. Francisco Soveral, em Setúbal.
Aprovar o Programa de Concurso, composto pelo Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e planta anexa, com prazo para apresentação de propostas de 20 dias.
Constituir o júri do procedimento, cuja competência no procedimento lhe deverá ser delegada,
com exceção da competência para a qualificação dos candidatos e da decisão de adjudicação, do
seguinte modo:
Presidente:
Dr. Paulo Hortênsio
Vogais:
Dra. Sílvia Torrão Barbeiro
Dra. Helena Moreira
Suplentes:
D. Maria João Henriques
D. Filomena Rodrigues
Delegar na Presidente da Câmara todas as competências, nomeadamente:
- 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.
12. Deliberação n.º 201/20 – Proposta n.º 12/2020 – DCIRT/DITUR – Implementar durante a
Época Balnear 2020, no âmbito do Programa Arrábida Sem Carros 2020, um conjunto integrado
de medidas de gestão para gerir os fluxos de pessoas às praias através do transporte individual e do
transporte público e tentar minimizar e disciplinar a gestão dos tempos de espera e aglomerados de
pessoas e viaturas aquando da procura das praias da Arrábida.
13. Deliberação n.º 202/20 – Proposta n.º 13/2020 – DCIRT/GAFE – Aprovar um voto de louvor aos
voluntários e voluntárias do projeto “Solidariedade entre Linhas”, surgido da vontade de Antónia
Nascimento e Cecília Candeias de contribuir na produção de material de proteção na conjuntura
atual vivida com a pandemia Covid-19, especialmente todas as costureiras, abaixo referidas por ordem de inscrição:
Rosa Silva
Elvira Castanho
Floripe Janeiro
Sarita Cruz
Fátima Parreirinha
Cristina Marques
Idalina Silva
Clarinda Marcelino
Isabel Pais
Joana Lanzudo
Maria do Carmo Candeias
Isabel Guerreiro
Ana Cláudia Ponte
Emília Mendonça
Maria Edviges Miranda
Ilda Belchior (a título póstumo)
Inês Camolas
Filipa Loja
Telma Santos
Andreia Oliveira
Mary Nascimento
Isabel Onório
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Graça Rodrigues
Adelaide Florindo
Maria la Salette Alves
Carla Assunção
Sónia Carvalho
Adelaide Nicácio
Esmeralda Ventura
Gracinda Costa
Avelina Menezes
Maria do Céu Ferreira
Helena Rebelo
Teytiana Rokorol
Carla Souto
Joana Ditalua
Maria Virgínia Silva
Lurdes Correia
Teresa Récio
Ana Carina Avelar
Mafalda Silva
Amália Afonso
Maria Antónia Simão
Lurdes Oliveira
Fátima Silva
Mara Santos
Inês Ribeiro
Fernanda Vaz
Gertrudes Félix
Madalena Teixeira
Maria do Céu Borges
Isabel Martins
Guadalupe Solano
Daniela Serôdio
Maria Graça Marques
Lurdes Reis
Ana Evaristo
Diana Pais
Edith Santos
Joaquina Janeiro
Romilda Aguiar
Isabel Folques
Emília Brás
Maria Joana Lange
Maria José Ramos
Maria de Lurdes Condesso
Maria Hermínia Soares
Armanda Mangano
Maria Albertina Conceição
Helena Martinho
Conceição Russo
14. Deliberação n.º 203/20 – Proposta n.º 12/2020 – DURB – Nomear o Conselho Consultivo para
Acompanhamento do Plano Estratégico da Cidade do Conhecimento – Setúbal, com a seguinte
composição:
- Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, Presidente;
- AICEP Portugal Global, E.P.E, Presidente;
- AISET – Associação da Indústria da Península de Setúbal, Presidente;
- Área Metropolitana de Lisboa, Primeiro Secretário;
- Assembleia Municipal de Setúbal, Presidente;
- BlueBiz Global Park, Administrador-delegado;
- Câmara Municipal de Setúbal, Presidente e Vereação;
- Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal, Diretor;
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Presidente;
- Diretores de Departamento da CMS;
- Fundação Escola Profissional de Setúbal, Presidente do Conselho de Administração;
- Instituto Politécnico do Setúbal, Presidente;
- Juntas de Freguesia do Concelho, Presidentes;
- Pitroda Group Portugal, Presidente.
15. Deliberação n.º 204/20 – Proposta n.º 13/2020 – DURB/DIPU – Abrir um período de discussão
pública do Plano de Pormenor da Salmoura de 20 dias úteis, através de aviso a publicar no Diário
da República e a divulgar através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), comunicação social e do respetivo sítio na Internet, do qual conste o período de discussão, a forma como
os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, as eventuais sessões públicas a que haja lugar e os locais onde se encontra disponível a proposta, o respetivo relatório ambiental, a ata da Conferência Procedimental e demais pareceres emitidos e os resultados
da concertação.
Disponibilizar, durante o período da Discussão Pública, os documentos da Proposta de Plano, Relatório Ambiental, a Ata da Conferência Procedimental, demais pareceres emitidos e os resultados da concertação, no sítio na Internet da Câmara Municipal de Setúbal e em formato papel no
Atendimento da Divisão Técnica-Administrativa do Departamento de Urbanismo, sito no Edifício
Ciprestes, e no Gabinete Municipal de Azeitão (GAMA).
Realizar uma sessão pública de apresentação da Proposta de Plano e Relatório Ambiental na Freguesia de Azeitão.
16. Deliberação n.º 205/20 – Proposta n.º 07/2020 – DRH/DIGAT – Aprovar, no âmbito do Orçamento e do Mapa de Pessoal aprovados para o corrente ano de 2020, o recrutamento de trabalhadores sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida
a efetuar através da abertura de procedimentos concursais comuns, para ocupação dos seguintes
postos de trabalho a recrutar por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado nas carreiras, categorias e atividades nas áreas funcionais que se referem, cuja caracterização
dos correspondentes postos de trabalho é a que se encontra descrita no Mapa de Pessoal próprio do
Município de Setúbal aprovado para o corrente ano de 2020:
Carreira e Categoria de Técnico Superior:
- Administração autárquica/gestão: 5 postos de trabalho;
- Antropologia: 1 posto de trabalho;
- Consultor Jurídico/Direito: 4 postos de trabalho;
- Engenharia Eletrotécnica: 1 posto de trabalho;
- Arquitetura Paisagística: 1 posto de trabalho;

- Engenharia Civil: 6 postos de trabalho;
- Engenharia Mecânica: 2 postos de trabalho;
- Relações internacionais/Protocolo: 1 posto de trabalho;
- Comunicação Social/Relações públicas e Marketing: 7 postos de trabalho;
- Sociologia: 6 postos de trabalho;
- Animação Cultural/Estudos Culturais: 4 postos de trabalho;
- Nutricionista: 1 posto de trabalho;
- Museologia: 3 postos de trabalho;
- Geografia e planeamento regional: 1 posto de trabalho;
- Educação/Ciências da educação: 1 posto de trabalho;
- Serviço social: 1 posto de trabalho;
- Economia/Ciências Económicas: 1 posto de trabalho;
Carreira e categoria de Assistente Técnico:
- Animação cultural/Serviços culturais: 4 postos de trabalho;
- Museologia: 12 postos de trabalho;
- Fotografia e reportagem de vídeo: 3 postos de trabalho;
- Turismo: 10 postos de trabalho;
- Orçamentista: 1 posto de trabalho;
Carreira e categoria de Assistente Operacional;
- Apoio administrativo: 3 postos de trabalho;
- Carregador: 1 posto de trabalho;
- Coveiro: 7 postos de trabalho;
- Mecânico de automóveis: 1 posto de trabalho;
- Motorista de Pesados: 16 postos de trabalho;
- Serralheiro civil: 3 postos de trabalho;
- Operador de estações de tratamento: 1 posto de trabalho;
- Limpeza de Espaços Públicos: 34 postos de trabalho;
- Limpeza de instalações: 28 postos de trabalho;
- Turismo: 4 postos de trabalho;
- Lubrificador: 1 postos de trabalho;
- Manutenção de equipamentos: 10 postos de trabalho;
- Tratorista: 4 postos de trabalho;
- Pedreiro: 20 postos de trabalho;
- Eletricista de automóveis: 1 posto de trabalho;
- Eletricista: 3 postos de trabalho;
17. Deliberação n.º 206/20 – Proposta n.º 08/2020 – DRH/DIDEC – Aceitar, no âmbito das ações
desenvolvidas para mitigação da pandemia do COVID-19, a doação, efetuada pela empresa AUCHAN, de 60 pacotes de bolachas e 30 garrafas de água, avaliados em 20,41€, para integrar os ”kits”
das salas de isolamento.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora
18. Deliberação n.º 207/20 – Proposta n.º 09/2020 – DRH/DIDEC – Aceitar, no âmbito das ações
desenvolvidas para mitigação da pandemia do COVID-19, a doação, efetuada empresa Fan3D, de
500 viseiras de proteção, avaliadas em 1.500€, para utilização exclusiva dos trabalhadores dos serviços municipais.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora
19. Deliberação n.º 208/20 – Proposta n.º 10/2020 – DRH/DIDEC – Aceitar, no âmbito das ações
desenvolvidas para mitigação da pandemia do COVID-19, a doação, efetuada pela empresa HOVIONE, de 240 litros de solução de solução antisséptica de base alcoólica, avaliada em 4.320€, para
utilização exclusiva dos trabalhadores dos serviços municipais.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora
20. Deliberação n.º 209/20 – Proposta n.º 11/2020 – DRH/DIDEC – Aceitar, no âmbito das ações
desenvolvidas para mitigação da pandemia do COVID-19, a doação, efetuada pelo IPS – Instituto
Politécnico de Setúbal, de 100 viseiras de proteção, avaliadas em 300€ (trezentos euros), para utilização exclusiva dos trabalhadores dos serviços municipais.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora
21. Deliberação n.º 210/2020 – Proposta n.º 02/2020 – CBSS – Aceitar a doação, à Companhia de
Bombeiros Sapadores de Setúbal, efetuada pela empresa AICEP Global Parques, de um casacos Softshel com bordado e aplicação velcro, no valor total de 813,01€ mais IVA.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
22. Deliberação n.º 211/20 – Proposta n.º 13/2020 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender o fogo, de tipologia T2, com a área útil de 70,80 m², sito na Avenida da Bela Vista, nº. 8 D 21, à atual arrendatária,
Cezarina Rebeca Isaac Barata, pelo preço de 8.978,36€.
23. Deliberação n.º 212/20 – Proposta n.º 14/2020 – DOM/DIHAB – Aprovar a minuta do protocolo de cedência, à Associação “GARRRBAGE”, de um espaço de propriedade municipal, sito na Rua
do Moinho, n.º 1, para o funcionamento da sua oficina, e de uma loja, situada no Mercado 2 de Abril.
24. Deliberação n.º 213/20 – Proposta n.º 15/2020 – DOM/DIHAB/SEGAH - Vender o fogo de tipologia T3, com a área útil de 62,79 m², sito na Rua António Aleixo, 6 – r/c Dt.º, ao atual arrendatário, João Paulo Cardim de Jesus, pelo preço de 10.300,00€.
25. Deliberação n.º 214/20 – Proposta n.º 16/2020 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender o fogo, de
tipologia T2, com a área útil de 70,80 m², sito na Rua do Antigo Olival, 7 – A31, ao atual arrendatário,
Daniel da Encarnação Silva, pelo preço de 8.978,36€.
26. Deliberação n.º 215/20 – Proposta n.º 17/2020 – DOM – Aprovar o relatório final do júri da
empreitada de “Requalificação Urbana e Mobilidade da Avenida dos Combatentes e Avenida 22 de
dezembro”.
Admitir a proposta da empresa Unikostrói, Ld.ª, pelo valor de 820.500,00€ e o pelo prazo de 210
dias.
Adjudicar a empreitada à empresa Unikostrói, Ldª, pelo valor de 820.500,00€, a que acresce o IVA
à taxa legal em vigor, e pelo prazo de execução de 210 dias.
Conceder o prazo de 5 dias para a apresentação dos documentos de habilitação.
27. Deliberação n.º 216/20 – Proposta n.º 53/2020 – DCDJ/DICUL – Doar à cooperativa sem fins
lucrativos GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas, a título de apoio ao seu Fundo de Emergência
Cultural destinado aos artistas nacionais, a quantia de 2.950,00€, correspondente à totalidade da
receita de bilheteira apurada no concerto realizado pelos D.A.M.A. no Fórum Municipal Luísa
Todi, no dia 20 de junho, no âmbito do Festival Regresso ao Futuro.
28. Deliberação n.º 217/20 – Proposta n.º 54/2020 – DCDJ/DICUL – Isentar do pagamento da taxa
de utilização do Cinema Charlot-Auditório Municipal as entidades abaixo indicadas, para realização
das iniciativas que se referem:
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INICIATIVA / DATA

MONTANTE
ESTIMADO

ENTIDADE

MOTIVO DA
UTILIZAÇÃO

Ensaios do Grupo PensarTeatro
2, 9, 16 e 23 de janeiro; 6, 13 e 20
de fevereiro; 5 de março de 2020
Plenário geral de trabalhadores
das autarquias de Setúbal
27 de janeiro de 2020

384 € + IVA

Associação de Saúde Mental
Doutor Fernando Ilharco

Atividade
cultural

67 € + IVA

Atividade
sindical

Espetáculo comemorativo do Dia
Mundial da Leitura em Voz Alta (e
ensaios)
1 de fevereiro de 2020 (e 30 de
janeiro)
Sessão Histórias da Ajudaris
22 de fevereiro de 2020
Sessões CineMaiorIdade
10 de janeiro e 14 de fevereiro
de 2020
Sessão comemorativa do 93.º
aniversário do Comando Distrital
de Setúbal da PSP (e ensaios)
27 de fevereiro de 2020 (e 26 de
fevereiro)
Plenário de ativistas e dirigentes
sindicais
18 de junho de 2020
Reunião de Direção e assembleia
de ativistas sindicais
26 de junho de 2020

122 € + IVA

Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da
Administração Local
e Regional, Empresas
Públicas, Concessionárias
e Afins
Escola Secundária
de Bocage

74 € + IVA

Associação Ajudaris

134 € + IVA

Universidade Sénior
de Setúbal

Atividade
pedagógica
Atividade
cultural

115 € + IVA

Polícia de Segurança
Pública – Comando
de Setúbal

Atividade
comemorativa

134 € + IVA

União dos Sindicatos
de Setúbal/CGTP

Atividade
sindical

134 € + IVA

Sindicato Trabalhadores
Indústrias
Transformadoras, Energia
e Atividades do Ambiente
do Sul

Atividade
sindical

Atividade
cultural

29. Deliberação n.º 218/20 – Proposta n.º 55/2020 – DCDJ/DIDES – Aprovar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a Belcamp Tennis Club, para a dinamização dos campos de ténis da
urbanização “Águas de São Lourenço”.
30. Deliberação n.º 219/20 – Proposta n.º 15/2020 – DES/DIAPE – Aprovar o apoio financeiro a
transferir para os agrupamentos de escola do Concelho, no valor de 142.792,54€, para aquisição
dos livros de atividades correspondentes aos manuais escolares adotados para cada ano de escolaridade, para todos os alunos da rede das escolas públicas, a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico
no ano letivo 2020/2021, conforme o quadro abaixo:
AGRUPAMENTO
DE ESCOLA

N.º DE LIVROS
DE ATIVIDADES

VALOR DE LIVROS
DE ATIVIDADES

Azeitão
Barbosa du Bocage
Lima de Freitas
Luísa Todi
Ordem de Sant’Iago
Sebastião da Gama

1989
3261
1180
3857
2874
2626
15787

17.932,68€
28.522,19€
10.766,93€
35.285,65€
26.542,90€
23.742,20€
142.792,54€

Total

31. Deliberação n.º 220/20 – Proposta n.º 16/2020 – DES/DIAPE – Aceitar, no contexto da pandemia do Covid-19, a doação, efetuada pela empresa Lactogal - Produtos Alimentares, S.A., através do
seu Programa de Responsabilidade Social de apoio às famílias com crianças e em situação económica temporariamente mais vulnerável, dos seguintes produtos, no valor total de 4.260,96€:
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR

Leite escolar 32x1/5L
Leite B.E. UHT MG 1/5L
Leite UHT Gordo 6x1L
Leite UHT Gordo 6x1L
Leite BD PE/BA/QU/CA. 1/4L
Leite BD MAN/GOJ/CUR. 1/4L
Euro palete 80x120 LPR

7072 UN
6630 UN
900 L
395 L
600 UN
600 UN
8 UN

1060,80 €
1723,80 €
603,36 €
261,36 €
305,00 €
306,00 €
0,00 €
4260,96 €

Total

Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
32. Deliberação n.º 221/20 – Proposta n.º 17/2020 – DES/DIAPE – Aprovar a Proposta de Alteração
ao Regulamento Municipal de Transportes Escolares.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
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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