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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, em reunião ordinária realizada em 23 de junho de 2021, tomou as seguintes deliberações:
1. Deliberação n.º 171/2021 – Proposta n.º 30/2021 – DAF/DICONT/DICOR – Aprovar uma errata à Prestação de Contas e Relatório de Gestão Relativos ao Exercício de 2020.
2. Deliberação n.º 172/2021 – Proposta n.º 31/2021 – DAF/DICOMP/SERGEP – Promover procedimentos de hasta pública para a ocupação de bancas, lojas e mesas dos Mercados Municipais do Livramento, 2
de Abril e Nossa Senhora da Conceição, e aprovar o respetivo programa e as condições gerais.
3. Deliberação n.º 173/2021 – Proposta n.º 22/2021 – DURB/GAGEF – Resolver a expropriação e adquirir
por via de direito privado uma parcela de terreno para reservatório, com a área de 1580m2, e constituir uma servidão para passagem de conduta adutora, com a área de 780,00m2, ambos no Casal do Viso
Grande.
4. Deliberação n.º 174/2021 – Proposta n.º 06/2021 – SMPCB – Celebrar um protocolo de colaboração
com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação (INOV) para, em parceria estratégica, desenvolver, aprofundar e criar novas competências, com vista à obtenção de um real contributo
para o incremento e melhoria das suas atividades.
5. Deliberação n.º 175/2021 – Proposta n.º 09/2021 – DAAE – Aprovar uma moção intitulada “Em defesa
de um serviço público de gestão de resíduos”, manifestando a sua extrema preocupação perante a grave situação em que se encontra o sector dos resíduos urbanos, com problemas ambientais, económicos e financeiros para o município e os seus munícipes, reafirmando a sua defesa de um serviço público de resíduos
que promova o ambiente a redução da produção de resíduos, com tarifas que se aproximem dos custos,
mas que tenham em conta os critérios sociais da sua natureza pública e manifestando o seu desacordo
face à tarifa praticada pela AMARSUL e a sua total oposição a este aumento à Taxa de Gestão de Resíduos,
imposta pelo Governo, custos insuportáveis e cada vez mais elevados que penalizam os municípios e os
munícipes de Setúbal.
6. Deliberação n.º 176/2021 – Proposta n.º 57/2021 – DCDJ – Celebrar um protocolo de colaboração com
a União de Resistentes Antifascistas Portugueses e atribuir-lhe um apoio financeiro, no montante de
10.000,00€, para a prossecução dos objetivos da intervenção Municipal e o apoio às atividades regulares
e continuadas da União de Resistentes Antifascistas Portugueses.
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

Ficha
Técnica
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