
 

 

 

EDITAL N.º 05/2021 

 
 

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 25 de junho de 2021 (sexta-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 Abril-Maio 2021. 

 
2.   Deliberação n.º 138/21 – Proposta n.º 26/2021 – DAF/DICONT/DICOR – Prestação 

de Contas e Relatório de Gestão Relativos ao Exercício de 2020. 
 

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

4. Deliberação n.º 111/21 – Proposta n.º 20/2021 – DAF/DICOMP/SECOMP – Concurso 
Público para a concessão de exploração de um terreno municipal para a 
remodelação, modernização e exploração dos Campos Desportivos do Choilo, em 
Azeitão. 
 

5.   Deliberação n.º 112/21 – Proposta n.º 21/2021 – DAF/DICONT – 3.ª Alteração 
Modificativa ao Orçamento da Despesa, 3.ª ao Orçamento da Receita, 2.ª ao Plano 
de Atividades e 3.ª ao Plano Plurianual de Investimentos – Inscrição de saldo não 
consignado 2020. 
 

6. Deliberação n.º 125/21 – Proposta n.º 07/2021 – DCIRT/DITUR – Taxas a cobrar por 
parte do município pelo licenciamento de atividades e ocupação privativa do domínio 
público marítimo, no âmbito da transferência de competências concretizada pelo 
Decreto-lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, a submeter a deliberação dos Órgãos 
Municipais – Época Balnear 2021. 
 

7. Deliberação n.º 156/21 – Proposta n.º 51/2021 – DCDJ/DISOC – Juízes Sociais – 
Tribunal de Família e Menores de Setúbal. 
 

8. Deliberação n.º 158/21 – Proposta n.º 12/2021 – GAP – Contrato interadministrativo 
de delegação de competências do Município de Setúbal para a AML na área dos 
transportes públicos de passageiros – Aditamento. 



Assembleia Municipal de Setúbal                                                                                                        2          
Edital de convocação da sessão ordinária de 25 de junho de 2021 

 

 

 

9. Deliberação n.º 159/21 – Proposta n.º 27/2021 – DAF/DICOMP/SECOMP – 
Fornecimento contínuo de gasóleo, para abastecimento das viaturas da frota 
municipal e da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, para o ano de 
2021/2022, ao abrigo do Lote 5 do Acordo Quadro AQ-CR-2018, da ESPAP – PAQ 
n.º 1062/2021/DITEM – Consulta Prévia n.º 96/2021/DAF/DICOMP/SECOMP. 
 

10. Deliberação n.º 160/21 – Proposta n.º 28/2021 – DAF/DICONT – 4.ª Alteração 
Modificativa ao Orçamento da Despesa, 4.ª ao Orçamento da Receita, 3.ª ao Plano 
de Atividades e 4.ª ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 

11. Deliberação n.º 162/21 – Proposta n.º 01/2021 – GVCR – Auto de transferência de 
competências e recursos do Município de Setúbal para a Freguesia de Azeitão, 
Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Freguesia de S. Sebastião, Freguesia 
do Sado e União das Freguesias de Setúbal. 
 

12. Deliberação n.º 165/21 – Proposta n.º 08/2021 – DAAE/DIHU – Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Município de Setúbal. 

 
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 dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte 
e um. 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

André Valente Martins 
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