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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 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 02 de dezembro de 2020, tomou as
seguintes deliberações:
1. Deliberação n.º 364/2020 – Proposta n.º 85/2019 – DAF/DICOMP/SECOMP – Aprovar o Relatório Final referente ao “Concurso Público n.º 36/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, prestação de
serviços de fornecimento de refeições escolares para alunos dos jardins-de-infância e 1.º ciclo
da rede pública do concelho, para o ano letivo 2020/2021 e 2021/2022”. Adjudicar a prestação dos
referidos serviços à empresa GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A..
Autorizar a notificação prevista no art.º 77.º do CCP, em simultâneo, com o pedido de caução de
5% do total da adjudicação, no valor de 116.371,91€. Aprovar a minuta do contrato nos termos do
art.º 98.º do CCP. Delegar na Sra. Presidente da Câmara as seguintes competências: Resposta às
reclamações da minuta do contrato, prestação/substituição de caução, liberação da caução e autorização para assinar o contrato.
2. Deliberação n.º 365/2020 – Proposta n.º 86/2020 – DAF/DICOR – Aprovar a minuta do contrato de empréstimo de médio/longo prazo – Investimentos 2020 a celebrar entre o Município de
Setúbal e a Caixa Geral de Depósitos, S.A..
Autorizar a Sra. Presidente da Câmara a outorgar o contrato de empréstimo aprovado em representação do Município de Setúbal.
Submeter a visto do Tribunal de Contas a contratação do referido empréstimo.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
3. Deliberação n.º 366/2020 – Proposta n.º 87/2020 – DAF/DICONT – Aprovar a 14.ª Alteração
Permutativa ao Orçamento da Despesa, a 13.ª ao Plano de Atividades e a 12.ª ao Plano Plurianual
de Investimentos.
4. Deliberação n.º 367/2020 – Proposta n.º 88/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Aceitar a doação
de cinco viaturas feita pela empresa AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S.A..
5. Deliberação n.º 368/2020 – Proposta n.º 89/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – Aceitar a doação
feita pela “Obra de Rua” ou “Obra do Padre Américo” – Casa do Gaiato de Setúbal do prédio sito na
Av. Independência das Colónias, n.ºs 8 a 12, também designado por Parque do Bonfim n.ºs 84 a
94, com a área total de 325,93m², inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo n.º 1025, da União
de Freguesias de Setúbal, e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial, sob o número 625,
da freguesia de St.ª Maria da Graça, com exclusão da obrigação de cumprimento das condições
impostas, aquando a cedência, prescindindo do direito de reversão, sob o prédio descrito na 2.ª
Conservatória do Registo Predial, sob o número 454, da freguesia São Sebastião.
6. Deliberação n.º 369/2020 – Proposta n.º 904/2020 – DAF – Aprovar uma retificação ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021.
7. Deliberação n.º 370/2020 – Proposta n.º 20/2020 – DCIRT/GAPE – Aceitar as doações
efetuadas pelas entidades a seguir designadas, no âmbito de “SETÚBAL TERRA DE PEIXE 2020”:
ENTIDADE

APOIO

CASA ERMELINDA FREITAS- Vinhos Lda.
NIF: 507 518 225

Apoio em bens de consumo
no valor de 90,00 €

DOCAPESCA
NIF: 500 086 826

Apoio em bens e serviços
no valor de 1392,47 €

MAKRO, Cash & Carry Portugal, S.A.
NIF: 502 030 712

Apoio em bens de consumo
no valor de 208,80 €

EXPORSADO, Comércio e Industria de Produtos do Mar, Lda.
NIF: 502163437

Apoio em bens de consumo
no valor de 698,45 €

Aprovar um voto de agradecimento às empresas mencionadas e a emissão de uma declaração para
efeitos fiscais apenas às empresas que manifestaram essa intenção.
8. Deliberação n.º 326/2020 – Proposta n.º 33/2020 – DURB/DIMOT/SEMUT – Aprovar o Regulamento dos Parques de Estacionamento Teotónio Banha, Finanças e Terminal Ferry, apresentado
pela SABAPORTUGAL - PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S.A..
9. Deliberação n.º 371/2020 – Proposta n.º 38/2020 – DURB/DITA – Isentar a Junta de Freguesia
de São Sebastião do total do pagamento da taxa inerente a pedido de licenciamento de obras de
construção de edifício destinado a oficinas sito na EN10 aos Quatro Caminhos, lote terreno n.º 6,
devida pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU), no montante
de 47.833,94€, bem como das taxas administrativas no valor de 636,45€, não contemplando esta
redução o encargo de mais-valia no montante de 521,04€ que deve ser pago na totalidade.

Ficha
Técnica

10. Deliberação n.º 372/2020 – Proposta n.º 39/2020 – DURB/DITA – Isentar Maria de Fátima
Santos do pagamento total das taxas administrativas no valor de 902,30€, não contemplando esta
redução o encargo de mais-valia no montante de 189,50€, devidas por legalização de uma moradia, anexo e muro de vedação confinante com arruamento público devido a incapacidade, sitos na
Rua do Regimento da Infantaria, lote 16 – AUGI 21, União de Freguesias de Azeitão.
11. Deliberação n.º 373/2020 – Proposta n.º 40/2020 – DURB/DIMOT – Aprovar as seguintes
alterações à circulação automóvel nas Ruas Camilo Castelo Branco e Groot Pombo: alteração do
sentido de circulação na Rua Camilo Castelo Branco, que passará a funcionar de Sul para Norte, no
troço compreendido entre a Av. Jaime Cortesão e a Rua General Gomes Freire e na Rua José Groot
Pombo, que funcionará de Norte para Sul, em toda a sua extensão.
12. Deliberação n.º 377/2020 – Proposta n.º 04/2020 – SMPCB – Aceitar a doação ao Município,
efetuada pela Sra. Ming-Chu Hsu através da Sociedade D. Carlos I do Tojo, Lda., de vários equipamentos de proteção individual no combate ao COVID-19, no valor total de 42.687,23€.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
13. Deliberação n.º 378/2020 – Proposta n.º 05/2020 – SMPCB – Aceitar a doação efetuada ao
Município pela Empresa JCCOIMBRA de vários equipamentos de proteção individual no combate
ao COVID-19, no valor de 14.438,47€.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
14. Deliberação n.º 379/2020 – Proposta n.º 06/2020 – SMPCB – Aprovar o protocolo de cooperação a celebrar com a Empresa Ambicare, Lda..
15. Deliberação n.º 380/2020 – Proposta n.º 38/2020 – DOM/DIHAB – Aprovar o Regulamento
do Conselho Municipal de Habitação.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
16. Deliberação n.º 381/2020 – Proposta n.º 39/2020 – DOM – Aprovar a abertura de procedimento de contratação pública, com fundamento na impossibilidade de satisfação da necessidade
por via de recursos próprios da autarquia, para a empreitada denominada “Unidade de Saúde Familiar de Azeitão”.
Abrir Concurso Público para execução da referida empreitada. Aprovar o projeto, caderno de encargos, programa do procedimento e anúncio, com o CPV 45215100 – 8 Obras de construção de
edifícios relacionados com serviços de saúde. Fixar em 30 dias o prazo para apresentação de propostas. Fixar em 2.244.259,52€+IVA o preço base. Considerar preço anormalmente baixo a proposta cujo montante se situar em valor igual ou inferior a 25% da média dos preços das propostas
admitidas. Fixar o prazo máximo de execução da empreitada em 365 dias. Aprovar a fixação do
critério de adjudicação, na modalidade prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP. Utilizar
o critério de desempate na avaliação das propostas, nos termos do n. º 4 do artigo 74.º do CCP.
Fixar o prazo de 5 dias para pronúncia em sede de audiência prévia. Designar o Júri. Designar o
Eng. José Carlos Amaro como gestor do contrato. Delegar na Sra. Presidente da Câmara as competências para a prática dos atos e formalidades de carácter instrumental necessários no presente
procedimento adjudicatório e, ainda, os necessários à execução da empreitada em causa, com a
possibilidade de subdelegação.
17. Deliberação n.º 382/2020 – Proposta n.º 82/2020 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro no valor de 455,76€ ao Scalipus Clube de Setúbal, para pagamento de quota extraordinária.
18. Deliberação n.º 383/2020 – Proposta n.º 83/2020 – DCDJ/DIDES - Atribuir um apoio financeiro no valor de 3.981,00€ ao Clube de Vela do Sado, para aquisição de diverso material desportivo.
19. Deliberação n.º 384/2020 – Proposta n.º 84/2020 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro no valor de 3.000,00€ ao Clube de Canoagem de Setúbal, para aquisição de duas embarcações e de material desportivo.
20. Deliberação n.º 385/2020 – Proposta n.º 85/2020 – DCDJ/DIDES - Aceitar a doação efetuada
ao Município pela empresa Hélder Romão Ferreira, Construções Unipessoal, Lda. de uma trotinete elétrica, no valor de 449,99€ (IVA incluído). Aprovar um voto de agradecimento à empresa
doadora.
21. Deliberação n.º 386/2020 – Proposta n.º 86/2020 – DCDJ/DICUL – Aprovar a renovação do
protocolo entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Associação Festróia, para a exploração cinematográfica do Cinema Charlot-Auditório Municipal.
22. Deliberação n.º 387/2020 – Proposta n.º 87/2020 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro no valor de 2 000,00€ à LASA - Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, para fazer face a um
conjunto de despesas relativas ao XXI Concurso Literário Manuel Maria Barbosa du Bocage.
23. Deliberação n.º 388/2020 – Proposta n.º 88/2020 – DCDJ/DISOC – Atribuir um apoio financeiro no valor de 3.000,00€ à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental de Setúbal, no âmbito do Festival ExpressArte.
24. Deliberação n.º 389/2020 – Proposta n.º 89/2020 – DCDJ/DIBIM - Aceitar a doação efetuada
ao Município pela Sra. Maria do Carmo Serzedelo de Almeida de um quadro a óleo, representando
o Estuário do Sado, margem norte/Forte de S. Filipe, pintado por Pedro Jorge Pinto, com a dimensão de 90 cm x 60 cm, com moldura.
25. Deliberação n.º 390/2020 – Proposta n.º 90/2020 – DCDJ/DCDJ – Aprovar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Associação Sado Acolhe,
no âmbito do Programa PARES 3.0.
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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