
 

 

 

EDITAL N.º 03/2021 

 
 

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 Cinema Charlot – Auditório Municipal, sito na Av. Dr. António Manuel Gamito, 11, a qual 

terá início no dia 28 de abril de 2021 (quarta-feira), pelas 18h00, 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 do Relatório de 
Atividades Janeiro-Fevereiro-Março 2021. 

 
2.   Deliberação n.º 59/21 – Proposta n.º 09/2021 – DAF/DICOR – Regulamento e Tabela 

de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal – 2021. 
 

3. Deliberação n.º 70/21 – Proposta n.º 04/2021 – GAP – Permuta de Imóveis – Parque 
Sant'Iago. 
 

4. Deliberação n.º 72/21 – Proposta n.º 12/2021 – DAF/DICOMP/SECOMP – Concurso 
Público para concessão do direito de exploração de cafetaria/bar do Edifício dos 
Ciprestes. 
 

5.   Deliberação n.º 82/21 – Proposta n.º 02/2021 – GAF – Aditamento à Proposta 
2A/GAF/2017 – Contrato Interadministrativo entre o Município de Setúbal e a União 
das Freguesias de Setúbal. 
 

6. Deliberação n.º 93/21 – Proposta n.º 16/2021 – DAF/DICOR – Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) do Ano de 2021. 
 

7. Deliberação n.º 358/20 – Proposta n.º 82/2020 – DAF/DICONT/SERGEP – 
Desafetação do domínio público municipal de uma parcela de terreno sita na Rua 
Sílvia Maldonado, União das Freguesias de Setúbal. 
 

8. Relatório da Comissão de Ambiente, Urbanismo e Mobilidade sobre a petição 
intitulada “Não ao estacionamento pago nas zonas residenciais da cidade de 
Setúbal”. 
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9. Relatório da Comissão de Ambiente, Urbanismo e Mobilidade sobre a petição 
intitulada “Travar o projecto da Praça Rio na sua localização prevista”.  

 
A sessão será transmitida em direto através do canal youtube – Município de Setúbal  
https://www.youtube.com/municipiodesetubal 
 
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 19h00. 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 quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 
um. 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

André Valente Martins 
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