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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 21de outubro de 2020, tomou as se-
guintes deliberações:
1. Deliberação n.º 336/20 – Proposta n.º 14/2020 – GAP – Aprovar uma moção pelo facto de, no 
dia 17 de setembro de 2020, o Governo Português ter aprovado, em Reunião de Conselho de Minis-
tros, uma alteração ao Regime Geral de Resíduos, aumentado o valor da Taxa de Gestão de Resíduos 
(TGR) de 11 euros por tonelada para 22 euros por tonelada, com efeitos a partir de janeiro de 2021.
Manifestar a sua indignação por este diploma ter sido alvo de decisão em Conselho de Ministros 
suprimindo o processo de consulta aos Municípios, atropelando, desta forma, os mecanismos re-
gulares democráticos do bom funcionamento do Estado Português.
Exigir ao Governo Português a imediata revogação da decisão do Conselho de Ministros de duplica-
ção do valor da Taxa de Gestão de Resíduos.
2. Deliberação n.º 324/2020 – Proposta n.º 71/2020 – DAF/DICONT – Aprovar a 6.ª Alteração Mo-
dificativa ao Orçamento da Despesa, a 3.ª Alteração ao Plano de Atividades e a 5.ª Alteração ao Plano 
Plurianual de Investimentos.
3. Deliberação n.º 325/2020 – Proposta n.º 32/2020 – DURB/DITA – Isentar a AURPIA – Asso-
ciação Unitária dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Azeitão do pagamento total da taxa de-
vida pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU), no montante 
de 12.117,19 euros, bem com das taxas administrativas, no valor de 168,80 euros, relativamente ao 
pedido de legalização de obras de alteração e ampliação efetuadas num estabelecimento de apoio 
social a idosos localizado na Quinta da Torre, União de Freguesias de Azeitão (São Simão e São Lou-
renço).
4. Deliberação n.º 327/2020 – Proposta n.º 34/2020 – DURB/DIMOT – Atribuir um lugar de par-
que de estacionamento privativo ao Partido Social Democrata (PSD), a realizar na Rua de Santa Ma-
ria, junto ao n.º 18, onde ficará situada a nova sede concelhia.
Isentar o PSD do pagamento da respetiva taxa anual, no valor de 1.436,55 euros, aplicado a empresas 
e afins.
5. Deliberação n.º 328/20 – Proposta n.º 35/2020 – DURB/GAGEF – Alterar as especificações do 
alvará de loteamento n.º 1/18, constituindo o lote n.º 99, destinado a equipamento – mercado mu-
nicipal –, com a área de 820,00m2, localizado no topo norte da maior área de cedência, com uso de 
equipamento e serviços públicos, confinante com a Rua de S. Gonçalo, que irá integrar o domínio 
privado municipal e aclarando o lote n.º 98, com a área de 3.408,00m2, localizado no topo sul da 
maior área de cedência, para uso de equipamentos e serviços públicos, destinado a equipamento 
religioso, com uso de igreja, capela mortuária e instalações de apoio, que irá integrar o domínio 
privado municipal.
6. Deliberação n.º 329/20 – Proposta n.º 36/2020 – DURB/GAGEF – Requerer a declaração da uti-
lidade pública da expropriação de uma parcela de terreno, com a área de 1.580,00 m2, em que se 
encontra construído um reservatório de água, integrada no prédio rústico descrito na 1.ª Conserva-
tória do Registo Predial de Setúbal sob o n.º 2451/20040907 e inscrito na respetiva matriz rústica 
sob o artigo 23.º, Secção “G”, ao membro do Governo titular dessa competência.
Requerer a declaração da utilidade pública da constituição da constituição de servidão sobre uma 
parcela de 780,00 m2 – traduzida num corredor com 260 m de comprimento e de 3 m de largura –, 
onerando-se, consequentemente o correspetivo direito de propriedade, integrada no prédio rús-
tico descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o n.º 2451/20040907 e inscrito 
na respetiva matriz rústica sob o artigo 23.º, Secção “G”, ao membro do Governo titular dessa com-
petência.
Desenvolver as diligências tendentes a, em momento precedente à remessa do requerimento de 
declaração de utilidade pública ao membro do Governo titular dessa competência, conseguir a 
aquisição da parcela do prédio referida e da constituição de servidão administrativa, nos termos 
descritos supra, por via de direito privado.
7. Deliberação n.º 330/2020 – Proposta n.º 35/2020 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender o fogo, de 
tipologia T2, com a área útil de 70,80 m², sito na Rua do Monte, 12 – C 31, à atual arrendatária, Neuza 
Filipa Bernardo Pinela, pelo preço de 8.978,36 euros.
8. Deliberação n.º 331/2020 – Proposta n.º 36/2020 – DOM/DIHAB/SEGAH – Vender do fogo, de 
tipologia T2 com a área útil de 70,80 m², sito na Avenida da Bela Vista, 12 – B 41, à atual arrendatária, 
Maria Valquíria Artífice Aldeia, pelo preço de 8.978,36 euros.
9. Deliberação n.º 332/2020 – Proposta n.º 17/2020 – DAAE/DIHU – Aprovar a proposta de Sis-
tema Tarifário de Gestão de Resíduos Urbanos para o ano de 2021, com efeitos a partir de 1 de ja-
neiro de 2021, consistindo na manutenção do tarifário aprovado para 2020, conforme Proposta 
n.º 17/2019/DAAE/DIHU e Deliberação n.º 424/19, aprovada em reunião de Câmara realizada em 
11/12/2019.
10. Deliberação n.º 333/2020 – Proposta n.º 24/2020 – DES/DIGEPE – Aprovar um apoio finan-
ceiro de 20.000,00 euros para o desenvolvimento das atividades de Animação e de Apoio à Família, 
a transferir para os agrupamentos de escolas de acordo com o seguinte mapa:

Coro Setúbal 
Voz

CAVI – Centro 
de Apoio à Vida 
Independente

IPST 
– Instituto 
Português do 
Sangue e da 
Transplantação
AISET – 
Associação da 
Industria da 
Península de 
Setúbal

ISA - Instituto 
Superior de 
Aplomb

IST - Instituto 
Superior 
Técnico para 
trabalhadores 
estudantes
Projeto 
Recolha

Ensaios do Coro 
Setúbal Voz

Formação de 
Coordenadores 
APPACDM 
de Setúbal
Colheita de 
Sangue
Apoio ao DJ 
Magazino

Reunião

Seminário 
Internacional 
do Instituto 
Superior de 
Aplomb de 
Paris
MISE – Semana 
Presencial

Apresentação 
do Projeto 
Recolha

ENTIDADE INICIATIVA

Auditório 
do NNIES

Auditório 
do NNIES

Auditório 
do NNIES
e
Sala de 
Reuniões
Sala de 
Reuniões
e 
Sala de 
Formação

Auditório 
do NNIES

Auditório 
do NNIES

Auditório 
do NNIES

Atividade 
Cultural

Atividade 
de Âmbito 
Social

Atividade 
de Âmbito 
Social

Atividade
Empresarial

Atividade 
Académica

Atividade 
Académica

Atividade
Empresarial

1.134,75€

680,00€

180,00€

51,00€

485,50€

120,00€

51,00€

27, 28 e 30 de 
julho 
(3,5 horas p/dia)
1, 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 16, 
17, 21, 22, 23, 
24, 29 e 30 de 
setembro
(2 horas p/dia)
8, 9, 10, 11, 
25, 29 e 30 de 
setembro
(4 horas p/dia)
16 de julho
(9h00 às 
19h00)

7 de agosto
(10h30 às 
11h00)
17 de setembro
(16h00 às 
19h30)
24, 25, 26, 27 e 
28 de agosto
(10h00 às 
19h00)

23 de setembro
(9h00 às 
17h30)

26 de setembro

EQUIPA-
MENTO

MOTIVOMONTANTEDATA

Agrupamento de Escolas 
Sebastião da Gama

Agrupamento de Escolas 
Barbosa du Bocage

Agrupamento de Escolas 
Lima de Freitas
Agrupamento de Escolas 
Ordem de Sant´iago

Agrupamento de Escolas 
Luísa Todi

Azeda
Montalvão
B. Conceição
S. Gabriel
Amoreiras
Arcos
Viso

Bela Vista
Faralhão
Peixe Frito
Manteigadas
Afonso Costa
Luísa Todi
Gâmbia
TOTAL

AGRUPAMENTO JARDINS DE INFÂNCIA

1 750,00 €
1 750,00 €
500,00 €
1 750,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
750,00 €

1 750,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
750,00 €
1 500,00 €
2 250,00 €
750,00 €
20 000,00 €

35
35
10
35
30
40
15

35
30
30
15
30
45
15

TOTALNº DE ALUNOS

11. Deliberação n.º 334/2020 – Proposta n.º 25/2020 – DES/GABS – Aprovar a minuta do Protoco-
lo a celebrar com a Associação Dignitude, para a materialização do Programa “Vacinação SNS Local”, 
que garante a vacinação gratuita a 1500 munícipes com idade igual ou superior a 65 anos, através de 
uma comparticipação financeira do Município de 3.375,00 euros.
12. Deliberação n.º 335/20 – Proposta n.º 16/2020 – DAAE/DIAES – Isentar das taxas de utilização 
dos equipamentos comuns do NNIES – Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal – audi-
tório, sala de formação e sala de reuniões –, durante o 3.º trimestre de 2020, as seguintes entidades, 
nas datas e para as finalidades que se indicam:

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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