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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, nos termos do n.º 1 do art.º 56.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, que a Câmara 
Municipal de Setúbal, na sua reunião ordinária realizada em 7 de outubro de 2020, tomou as se-
guintes deliberações:
1. Deliberação n.º 312/2020 – Proposta n.º 12/2020 – GAP – Pronunciar-se pela não aceitação da 
transferência de competências nos domínios da educação e saúde, em conformidade, respetiva-
mente, com n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro e com o n.º 2 do artigo 
28.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, ambos na atual redação, sem prejuízo dos proto-
colos e acordos aprovados pelo Município de Setúbal em matéria de educação e saúde.
Propor à Assembleia Municipal deliberação de recusa das referidas transferências de competências 
e que a mesma seja comunicada à DGAL nos prazos definidos para o efeito.
2. Deliberação n.º 313/2020 – Proposta n.º 13/2020 – GAP – Rejeitar a transferência de competên-
cias da Administração Central para o Município, em 2021, no âmbito do Decreto-Lei n.º 55/2020, 
de 12 de agosto, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para 
as entidades intermunicipais no domínio da ação social, sem prejuízo dos protocolos e acordos de 
delegação de responsabilidades da administração central subscritos pelo Município.
Propor à Assembleia Municipal que delibere no sentido de recusar as referidas competências e que 
essa deliberação seja de imediato comunicada à DGAL.
3. Deliberação n.º 314/2020 – Proposta n.º 70/2020 – DAF/DICONT – Aprovar a 12.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento da Despesa, a 11.ª Alteração ao Plano de Atividades e a 10.ª Alteração ao 
Plano Plurianual de Investimentos.
4. Deliberação n.º 316/2020 – Proposta n.º 3/2020 – CBSS – Aceitar a doação do serviço de manu-
tenção dos equipamentos do ginásio da CBSS, no valor total de 300,00 euros), mais IVA, prestado 
pela empresa de Transportes Bizarro Duarte Lda.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
5. Deliberação n.º 317/2020 – Proposta n.º 31/2020 – DOM/DIHAB – Celebrar um protocolo com a 
Khapaz - Associação Cultural de Jovens Afrodescendentes, para a implementação do estúdio de som 
e vídeo “Espaço Nosso Bairro, Nossa Cidade” Bela Vista, pelo período de 12 meses, mediante o apoio 
mensal de 1.000,00 euros, com início em novembro de 2020.
6. Deliberação n.º 318/2020 – Proposta n.º 32/2020 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender o fogo de 
tipologia T2, com a área útil de 61,50 m², sito na Rua do Antigo Olival, 8 – A41, ao atual arrendatário, 
Adriano Lima de Jesus Vezo, pelo preço de 6.983,17 euros.
7. Deliberação n.º 319/2020 – Proposta n.º 33/2020 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender o fogo de 
tipologia T2, com a área útil de 60,72 m², sito na Rua José Luciano de Carvalho, n.º 2 – 6.º B, à atual 
arrendatária, Odete Pereira Manuel, pelo preço de 9.054,92 euros.
8. Deliberação n.º 320/2020 – Proposta n.º 34/2020 – DOM – No âmbito do Concurso Limitado 
por Prévia Qualificação 04/2020/DOM – “Museu de Setúbal – Recuperação do Convento de Jesus – 
Alas Norte e Nascente”:

- Aprovar as propostas constantes dos Relatórios Preliminar e Final do Júri, referentes à 2.ª fase 
do procedimento;
- Adjudicar a empreitada ao concorrente Alexandre Barbosa Borges, S.A. / Nicolau de Macedo, 
S.A., pelo valor de 2.299.027 euros, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 
execução de 420 dias e
- Aprovar a minuta do contrato.

9. Deliberação n.º 321/2020 – Proposta n.º 73/2020 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financei-
ro à Associação Setúbal Voz, no valor de 500,00 euros, para a Temporada de 10 Recitais do Ateliê de 
Ópera de Setúbal, a realizar entre os meses de outubro e dezembro.
10. Deliberação n.º 322/2020 – Proposta n.º 74/2020 – DCDJ – Celebrar um protocolo com a Su-
pera Setúbal, para qualificação dos imóveis da antiga urbanização da Chesetúbal – Cooperativa de 
Habitação e Construção Económica de Setúbal, sita na Praça de Portugal, em Setúbal, através do 
embelezamento e pintura das respetivas fachadas.
11. Deliberação n.º 323/2020 – Proposta n.º 23/2020 – DES/SEMAPE – Aprovar a minuta do Acor-
do de Colaboração a celebrar com o Ministério da Educação, com vista à remoção de materiais de 
construção com amianto na sua composição, da Escola Básica de Aranguez, Escola Básica de Azei-
tão, Vila Nogueira de Azeitão, e Escola Secundária Dom Manuel Martins, nos termos do n.º 2 do 
Despacho n.º 6573-A/2020, de 23 de junho, ao abrigo do art.º 22.º-A, da Lei n.º 73/201, de 3 de 
setembro,
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos do costume.
A Presidente da Câmara, Maria das Dores Marques Banheiro Meira
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