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PARMALAT Nata 3 pimentas
UCAL Magro Sem Lactose 
UCAL Meio-Gordo Sem Lactose 
Santal RAD Veg 1L
Santal RAD Mix 1L

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 08 de setembro de 2021, tomou as seguin-
tes deliberações:
1. Deliberação n.º 257/2021 – Proposta n.º 49/2021 – DAF/DIAG/SARQ – Aprovar o Auto de Eli-
minação n.º 01/21/SARQ.
2. Deliberação n.º 258/2021 – Proposta n.º 50/2021 – DAF/DICONT – Aprovar a 8.ª Alteração Per-
mutativa ao Orçamento da Despesa, a 6.ª Alteração ao Plano de Atividades e a 7.ª Alteração ao Plano 
Plurianual de Investimentos.
3. Deliberação n.º 259/2021 – Proposta n.º 14/2021 – DCIRT/DITUR – Prolongar o Programa “Ar-
rábida sem Carros e em Segurança” até ao dia 26 de setembro, em regime de fim-de-semana (dias 18, 
19, 25 e 26), com condicionalismos.
4. Deliberação n.º 260/2021 – Proposta n.º 02/2021 – GVCR – Reforçar, com retroativos a janeiro, 
os protocolos com a Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha, com o valor de 12.000,00€, e com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Setúbal, com o valor de 35.000,00€, a liqui-
dar mensalmente até ao final do corrente ano. 
5. Deliberação n.º 261/2021 – Proposta n.º 02/2021 – CBSS – Aprovar a minuta do protocolo de 
cooperação no âmbito da formação a celebrar com a Guarda Nacional Republicana. 
6. Deliberação n.º 262/2021 – Proposta n.º 12/2021 – DOM/DIHAB/SPOM – Aceitar a doação, efe-
tuada pela Parmalat, Grupo Lactalis, dos seguintes bens, no valor de 2.749,94€, para o programa 
“Nosso Bairro, Nossa Cidade” - Projeto “Férias no Bairro”:

18. Deliberação n.º 274/2021 – Proposta n.º 80/2021 – DCDJ/DIJUV – Autorizar a venda ao público 
da publicação – TAUS | Tour de Arte Urbana de Setúbal, pelo valor de 5,00€, já com IVA incluído à 
taxa em vigor.
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

Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
7. Deliberação n.º 263/2021 – Proposta n.º 13/2021 – DAAE/DIEV – Aceitar a doação, efetuada pela 
empresa “Centro Comercial Alegro de Setúbal”, de 21 árvores ornamentais de várias espécies, avaliadas 
em 3.973,73€, destinadas à arborização de espaços verdes na Avenida Belo Horizonte, na freguesia 
de São Sebastião.
Aprovar um voto de agradecimento à empresa doadora.
8. Deliberação n.º 264/2021 – Proposta n.º 70/2021 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro 
à Associação de Moradores do Bairro Afonso Costa, no valor de 1.000,00€, para fazer face às despe-
sas com as intervenções de conservação e melhoramento a realizar na sua nova sede social.
9. Deliberação n.º 265/2021 – Proposta n.º 71/2021 – DCDJ/DICUL – Aprovar a minuta do proto-
colo a celebrar com o Grupo Coral da Escola Secundária de Bocage, que enquadra um apoio finan-
ceiro de 300,00€. 
10. Deliberação n.º 266/2021 – Proposta n.º 72/2021 – DCDJ – Atribuir um apoio financeiro à As-
sociação Exib Música Expo Iberoamericana de Música, no montante de 35.000,00€, para fazer face 
aos custos da VII Edição do EXIB Musica - Expo da Música Ibero-Americana, que se realizará em 
Setúbal, de 21 a 23 de outubro de 2021.
11. Deliberação n.º 267/2021 – Proposta n.º 73/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financei-
ro ao Centro Cultural e Desportivo de Brejos de Azeitão, no valor de 5.079,90€, para melhoria das 
suas infraestruturas desportivas.
12. Deliberação n.º 268/2021 – Proposta n.º 74/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financei-
ro à Associação de Atletismo Lebres do Sado, no valor de 3.750,00€, para realização de melhorias 
na sua sede.
13. Deliberação n.º 269/2021 – Proposta n.º 75/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financei-
ro à Associação “A ONDA – Associação Orientadora para a Natação Desportiva em Azeitão”, no valor de 
28.044,00€, para fazer face à atividade desenvolvida e à contratação dos técnicos necessários para 
o terceiro quadrimestre, de setembro a dezembro de 2021.
14. Deliberação n.º 270/2021 – Proposta n.º 76/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financei-
ro ao Clube de Vela do Sado, no valor de 4.060,00€, com vista a dotá-lo de melhores condições de 
prática desportiva.
15. Deliberação n.º 271/2021 – Proposta n.º 77/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro 
ao Outdoor Clube de Setúbal, no valor de 2.000,00€, para apoiar a organização da prova “9.º Dura-
trail Internacional”, que se realiza no dia 9 de outubro.
16. Deliberação n.º 272/2021 – Proposta n.º 78/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio finan-
ceiro ao Clube de Canoagem de Setúbal, no valor de 7.000,00€, com vista a dotá-lo de melhores 
condições de prática e aumento da capacidade de resposta à elevada procura da modalidade.
17. Deliberação n.º 273/2021 – Proposta n.º 79/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financei-
ro à Federação Portuguesa de Ciclismo, no valor de 7.000,00€, para apoio nas despesas da organi-
zação da 1.ª Volta a Portugal em Bicicleta Feminina.
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