
 

 

EDITAL N.º 12/2020 

 
 

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 no Fórum 

Municipal Luisa Todi, sito na Av. Luisa Todi, a qual terá início no dia 24 de setembro de 2020 

(quinta-feira), pelas 19h30, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 

Período de Antes da Ordem do Dia. 
 
 

Período da Ordem do Dia: 
 

1. Apreciação da informação escrita da Presidente da Câmara acerca dos Relatórios de 
Atividades Junho – Julho – Agosto 2020. 

 
2.   Deliberação n.º 263/20 – Proposta n.º 9/2020/GAF – Aditamento à proposta 

2A/GAF/2017 – Contrato interadministrativo entre o Município de Setúbal e a Freguesia 
de S. Sebastião. 
 

3.   Deliberação n.º 264/20 – Proposta n.º 10/2020/GAF – Aditamento à proposta 
1A/GAF/2017 – Acordo de execução entre o Município de Setúbal e a Freguesia do 
Sado – Apoio para aquisição de viatura pesada com grua para recolha de monos. 

 
4.   Deliberação n.º 265/20 – Proposta n.º 11/2020/GAF – Aditamento à proposta 

2A/GAF/2017 – Contrato interadministrativo entre o Município de Setúbal e a União das 
Freguesias de Setúbal. 

 

5.   Deliberação n.º 292/20 – Proposta n.º 66/2020 – DAF/DICOR – Procedimento de 
Abertura da Contratação de Empréstimo de Médio/Longo Prazo - Investimentos 
Municipais 2020 – Adjudicação. 

 

6. Deliberação n.º 293/20 – Proposta n.º 67/2020 – DAF/DICONT – 5.ª Alteração 
Modificativa ao Orçamento da Despesa, 4.ª ao Orçamento da Receita, 2.ª ao Plano de 
Atividades e 4.ª ao Plano Plurianual de Investimentos. 

 
7. Deliberação n.º 294/20 – Proposta n.º 68/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP – Concurso 

Público n.º 36/2020/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 os anos 
letivos 2020/2021 e 2021/2022. 
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8. Deliberação n.º 299/20 – Proposta n.º 29/2020 – DURB/DIPU – Reconhecimento pela 
Assembleia Municipal de Setúbal do Interesse Público Municipal do Projeto da Central 
Solar Fotovoltaica de Algeruz II. 
 

9. Deliberação n.º 300/20 – Proposta n.º 30/2020 – DURB/DIPU – Relatório de ponderação 
da discussão pública e envio à Assembleia Municipal de Setúbal do Plano de Pormenor 
da Salmoura (Proposta de Plano e Relatório Ambiental) para aprovação. 
 

10. Deliberação n.º 301/20 – Proposta n.º 31/2020 – DURB - Estratégia de Habitação do 
Concelho de Setúbal. 
 

11. Deliberação n.º 167/20 – Proposta n.º 41/2020 – DAF/DICOR – Abertura do 
Procedimento de “Empréstimo M. Longo Prazo – Linha BEI”. 
 
 

A sessão incluirá o período destinado à intervenção do público de acordo com as 
recomendações e orientações emitidas pela Direção Geral de Saúde sobre eventual 
propagação do COVID-19. 

 
 

Nos termos da Lei e dos n.ºs 6 a 8, do artigo 20.º, do Regimento da Assembleia Municipal, 
haverá lugar a um período para intervenção do público, que se iniciará às 20h30. A Mesa fixa 
um período de 30 minutos, cabendo a cada cidadão 5 minutos. 
 
 
As inscrições para a intervenção do público devem ser realizadas em impresso próprio a 
entregar à Mesa, no Período de Antes da Ordem do Dia. 
 
 
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 dezassete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte. 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
André Valente Martins 
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