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DELIBERAÇÕES EM REUNIÃO DE CÂMARA
ANDRÉ VALENTE MARTINS, 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 17 de novembro de 2021, tomou as seguintes deliberações:
1. Deliberação n.º 34A/2021 – Proposta n.º 07A/2021 – GAP – Atribuir aos Serviços Sociais do
Pessoal da Câmara Municipal de Setúbal a comparticipação de 10.625€, para realização da Festa de
Natal, correspondente à aquisição de uma prenda no valor de 25,00€ por criança (425 crianças).
2. Deliberação n.º 35A/2021 – Proposta n.º 08A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, para o mandato 2021/2025, o
Presidente da Câmara.
3. Deliberação n.º 37A/2021 – Proposta n.º 10A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na Assembleia Geral da Amarsul, S.A., para o mandato 2021/2025 a Vereadora Carla Alexandra Potrica Guerreiro.
4. Deliberação n.º 38A/2021 – Proposta n.º 11A/2021 – GAP – Designar como representantes do
Município na Assembleia Intermunicipal da AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal, para o mandato 2021/2025, o Presidente da Câmara e o Vereador Carlos Alberto Mendonça
Rabaçal.
5. Deliberação n.º 39A/2021 – Proposta n.º 12A/2021 – GAP – Designar como representantes do
Município de Setúbal na Assembleia Intermunicipal da AIA – Associação Intermunicipal de Água
da Região de Setúbal, para o mandato 2021/2025, o Presidente da Câmara e o Vereador Carlos Alberto Mendonça Rabaçal.
6. Deliberação n.º 40A/2021 – Proposta n.º 13A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na Associação de Municípios Portugueses do Vinho, para o mandato 2021/2025, o Presidente da Câmara.
7. Deliberação n.º 41A/2021 – Proposta n.º 14A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na Associação Internacional de Cidades Educadoras, para o mandato 2021/2025, a Vereadora Carla Alexandra Potrica Guerreiro.
8. Deliberação n.º 42A/2021 – Proposta n.º 15A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na Associação Rota dos Vinhos da Península de Setúbal / Costa Azul, para o mandato
2021/2025, o Presidente da Câmara.
9. Deliberação n.º 43A/2021 – Proposta n.º 16A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município no Centro Europeu de Riscos Urbanos – CERU, para o mandato 2021/2025, o Presidente
da Câmara.
10. Deliberação n.º 44A/2021 – Proposta n.º 17A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, para o
mandato 2021/2025, a Vereadora Carla Alexandra Potrica Guerreiro.
11. Deliberação n.º 45A/2021 – Proposta n.º 18A/2021 – GAP – Designar como representante
do Município no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., para o mandato
2021/2025, a Vereadora Carla Alexandra Potrica Guerreiro.
12. Deliberação n.º 46A/2021 – Proposta n.º 19A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município no Conselho Consultivo do Centro de Formação Profissional de Setúbal do IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, para o mandato 2021/2025, a Vereadora Carla Alexandra
Potrica Guerreiro.
13. Deliberação n.º 47A/2021 – Proposta n.º 20A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na Comissão Concelhia de Saúde, para o mandato 2021/2025, a Vereadora Carla Alexandra Potrica Guerreiro.
14. Deliberação n.º 48A/2021 – Proposta n.º 21A/2021 – GAP – Designar como representante da
Câmara Municipal de Setúbal no Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Sado, para
o mandato 2021/2025, a Vereadora Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho.
15. Deliberação n.º 49A/2021 – Proposta n.º 22A/2021 – GAP – Designar como representante da
Câmara Municipal de Setúbal no Conselho Estratégico do Parque Natural da Arrábida, para o mandato 2021/2025, a Vereadora Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho.
16. Deliberação n.º 50A/2021 – Proposta n.º 23A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município na ADREPES – Associação de Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal, para o
mandato 2021/2025, o Presidente da Câmara.
17. Deliberação n.º 51A/2021 – Proposta n.º 24A/2021 – GAP – Designar como representante do
Município no Clube da Comunidade Portuária de Setúbal, para o mandato 2021/2025, o Presidente
da Câmara.
18. Deliberação n.º 52A /2021 – Proposta n.º 03A/2021 – DAF – Constituir os seguintes fundos de
maneio:
• Fundo de Maneio para o GAP - Gabinete de Apoio à Presidência, no valor mensal de 100,00€
• Fundo de Maneio para o DRH – Departamento de Recursos Humanos, no valor mensal de
150,00€
• Fundo de Maneio para o DAF - Departamento de Administração Geral e Finanças, no valor
mensal de 1.080,00€
• Fundo de Maneio para o DCIRT - Departamento de Comunicação e Imagem, Relações-Públicas e Turismo, no valor mensal de 2.400,00€
• Fundo de Maneio do DURB - Departamento de Urbanismo, no valor mensal de 450,00€

Ficha
Técnica

• Fundo de Maneio para o DOM Departamento de Obras Municipais, no valor mensal de
3.000,00€
• Fundo de Maneio para o DAAE - Departamento de Ambiente e Atividades Económicas, no valor mensal de 800,00€
• Fundo de Maneio do DCDJ - Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude,
no valor mensal de 1.880,00€
• Fundo de Maneio para o DES - Departamento de Educação e Saúde, no valor mensal de 210,00€
• Fundo de Maneio para a CBSS - Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, no valor
mensal de 1.000,00€
19. Deliberação n.º 53A/2021 – Proposta n.º 05A/2021 – DAF/DICOR – Aprovar o Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal – 2022.
Submeter a proposta à Assembleia Municipal.
20. Deliberação n.º 54A/2021 – Proposta n.º 09A/2021 – DAF/DICOMP/SECOMP – No âmbito do
procedimento para a prestação de serviços de segurança e vigilância para a Pousada da Juventude e
Fórum Municipal Luísa Todi, pelo período de 36 meses, realizado através de Concurso Público N.º
13/2021/DAF/DICOMP/SECOMP:
- Aprovar as propostas contidas no relatório final;
- Ordenar os concorrentes do seguinte modo:
LOTE I - Pousada da Juventude:
1.º Look 4 Security – Unipessoal, Lda;
2.º Visacção – Segurança Privada, S.A.;
3.º Noite e Dia – Vigilância, Lda;
4.º Sois – Serviços Operacionais e Intervenção de Segurança, Lda.
LOTE II – Fórum Municipal Luísa Todi:
1.º Look 4 Security – Unipessoal, Lda;
2.º Visacção – Segurança Privada, S.A.;
3.º Sois – Serviços Operacionais e Intervenção de Segurança, Lda;
4.º Noite e Dia – Vigilância, Lda;
5.º Cops – Companhia Operacional de Segurança, Lda.
- Adjudicar à empresa Look 4 Security – Unipessoal, Lda. a prestação de serviços de segurança e
vigilância para a Pousada da Juventude e Fórum Municipal Luísa Todi, pelo período de 36 meses,
pelo valor total de 169.250,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;
- Aprovar a minuta do contrato;
- Delegar no Presidente da Câmara competência para resposta às reclamações da minuta do contrato e prestação, substituição e liberação de garantia bancária.
21. Deliberação n.º 55A/2021 – Proposta n.º 10A/2021 – DAF – Aprovar a abertura de procedimento
de contratação do empréstimo de curto prazo para o ano 2022, até ao montante de 10.000.000,00€,
com base no caderno de encargos, na listagem das entidades financeiras a consultar e do júri do
concurso apresentados.
Delegar no Presidente da Câmara a aprovação do relatório de análise das propostas, da adjudicação
e da minuta e a assinatura do contrato de empréstimo.
22. Deliberação n.º 56A/2021 – Proposta n.º 11A/2021 – DAF/DICOMP/SECOMP – No âmbito do
procedimento para a aquisição de 61 contentores enterrados de volume 3000 litros e de hardware e
software para controlo de acesso aos contentores, destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos biodegradáveis no âmbito da candidatura de recolha coletiva de proximidade de resíduos biodegradáveis – Setúbal – POSEUR 03-1911-FC-000247, realizado através de Concurso Público n.º
07/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, adjudicado à empresa Metaliax – Soluções Metálicas, Lda., pelo
valor total de 220.026,00€+ IVA, autorizar a liberação da caução no valor de 11.001,30€, prestada
através de transferência interbancária em 30/10/2020.
23. Deliberação n.º 57A/2021 – Proposta n.º 13A/2021 – DAF/DICOMP/SECOMP – No âmbito do
procedimento para a aquisição de 1 viatura de 16 m3, com grua para recolha de resíduos Biodegradáveis, no âmbito da candidatura POSEUR – 03-1911-FC-000312 de “Recolha coletiva de proximidade de resíduos biodegradáveis”, realizado através de Concurso Público n.º 19/2021/DAF/DICOMP/
SECOMP:
- Aprovar as propostas contidas no relatório final;
- Ordenar os concorrentes do seguinte modo:
1.º Vecorent - Aluguer Veículos s/ Condutor e Com. Equipamento Ecológico, Lda.;
2.º Resitul - Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambientais, Lda.
- Adjudicar à empresa VECORENT - Aluguer Veículos s/Condutor e Com. Equipamento Ecológico, Lda., a aquisição de 1 viatura de 16 m3, com grua para recolha de resíduos Biodegradáveis,
no âmbito da candidatura POSEUR – 03-1911-FC-000312 de “Recolha coletiva de proximidade
de resíduos biodegradáveis”, pelo montante de 168.000,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor;
- Aprovar a minuta do contrato;
- Delegar no Presidente da Câmara competências para resposta às reclamações da minuta do
contrato e para a prestação, substituição e liberação de garantia bancária.
24. Deliberação n.º 58A/2021 – Proposta n.º 14A/2021 – DAF/DICONT/SERGEP – Não exercer o
direito de preferência quanto à compra e venda, pelo valor de 65.000€, da fração autónoma designada pela letra 0G, correspondente ao R/C (piso 0) G, do prédio sito em Rua José Luciano Carvalho,
15, em Setúbal.
25. Deliberação n.º 59A/2021 – Proposta n.º 15A/2021 – DAF – Ao abrigo do artigo 45.º do EBF
(Estatuto dos Benefícios Fiscais), reconhecer, para efeitos de benefícios fiscais, a intervenção de
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reabilitação urbana que decorreu no âmbito do processo de obras n.º 438/2001, relativamente ao
imóvel inscrito na Matriz Predial Urbana da União de Freguesias de Setúbal, sob o número 2798,
Frações A e C, sito na Rua Almeida Garrett, n.ºs 51 e 53, em Setúbal, e comunicar esse reconhecimento ao Serviço de Finanças.
26. Deliberação n.º 60A/2021 – Proposta n.º 01A/2021 – DAAE/DIAES – Isentar de taxas de utilização dos equipamentos comuns do NNIES - Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal
(auditório, sala de formação e sala de reuniões), durante os 2.º e 3.º trimestres de 2021, as seguintes
entidades, para as iniciativas que se indicam:
ENTIDADE

INICIATIVA

DATA

MONTANTE

MOTIVO

EQUIPAMENTO

Associação
Setúbal Voz

Ensaios do
Coro Setúbal
Voz

Dias 10, 17, 24,
28 e 31 de maio e,
2, 14, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 e 30 de
junho. (2 horas
p/dia)
De 1 a 8, 14, 15,
19, 21, 22, 26, 28
e 29 de julho. (2,5
horas p/dia)
Dias 1, 3, 6, 7, 8,
10, 14, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29 e 30
de setembro. (3
horas p/dia)
2 de junho
(15h00 às 17h00)
24 de junho
(16h00 às 18h00)
13 de julho
(16h00 às 20h00)
12 de agosto
(16h00 às 18h00)
1 de setembro
(16h00 às 18h00)
9 de setembro
(15h00 às 16h00)
19, 23, 26 e 30 de
abril; 24, 26 e 27
de maio
(10h00 às 16h00)
25 de agosto
(14h30 às 17H30)
5 e 19 de maio, e 2
de junho
(8h00 às 12h30)
20 de maio
(14h30 às 17h00)

2.015,00€

Atividade
Cultural

Auditório

Reunião

21 de maio

Cerimónia de
assinatura de
protocolos
Reunião

AISET
- Associação
da Industrial
da Península
de Setúbal

Reuniões

CAVI
- Centro de
Apoio à Vida
Independente

Formações /
Reuniões

Associação
de Socorros
Mútuos
ICNF
- Instituto da
Conservação
da Natureza e
das Florestas
APA
- Associação
Portuguesa de
Aquacultura
Associação
Setúbal Pesca
União das
Freguesias de
Setúbal
União das
Freguesias de
Setúbal
União das
Freguesias de
Setúbal
Grupo
Parlamentar
PCP

Formação
Workshop

TARIFA FIXA

Consumo anual de 60 m3

TARIFA VARIÁVEL *

47,40€
19,80€

Consumo anual de 120 m3

27,60€
75,00€

19,80€
Consumo anual de 180 m3

55,20€
102,60€

19,80€

NÍVEL DE CONSUMO

82,80€

TARIFÁRIO 2022
TARIFA FIXA

Consumo anual de 60 m

TARIFA VARIÁVEL *

129,61€

3

96,01€
Consumo anual de 120 m3

33,60€
163,21€

96,01€
Consumo anual de 180 m3

67,20€
196,81€

96,01€

100,80€

(*) Não inclui TGR. A TGR não é receita do Município.

200,00€

600,00€

229,50€

Atividade
Económica

Sala de
reuniões /
Auditório

Atividade
de Âmbito
Social

Auditório /
Sala de
formação

120,00€

Atividade
Económica

Auditório

14 de maio

12,00€

Atividade
Económica

Sala de
Formação

19 de junho
(10h00 às 12h00)

34,00€

Atividade
Autárquica

Auditório

Hasta Pública

22 de junho
(14h00 às 17h00)

51,00€

Atividade
Autárquica

Auditório

Jornadas
Parlamentares

28 de junho
(9h00 às 13h00)

68,00€

Atividade
Autárquica

Auditório

22 de junho
(14h00 às 17h00)

51,00€

Atividade
Política

Auditório

42,50€

Auditório

27. Deliberação n.º 61A/2021 – Proposta n.º 02A/2021 – DAAE/DIHU – Aprovar a proposta de
Sistema Tarifário de Gestão de Resíduos Urbanos para o ano de 2022, com efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2022, consistindo na manutenção do tarifário aprovado para 2021, conforme Proposta
n.º 17/2020/DAAE/DIHU e Deliberação n.º 332/20, aprovada em reunião de Câmara realizada em
21/10/2020:

Domésticos
Domésticos (Tarifa Social)
Não Domésticos
Não Domésticos (Tarifa Social)

TARIFÁRIO 2022

Encargos tarifários ANUAIS – Utilizadores Não Domésticos

Auditório

TIPO DE UTILIZADORES

NÍVEL DE CONSUMO

(*) Não inclui TGR. A TGR não é receita do Município.

Atividade
de Âmbito
Social
Atividade
Económica

Seminário

Encargos tarifários ANUAIS – Utilizadores Domésticos

TARIFÁRIO 2022
TARIFA FIXA
Nível Único (€/dia)

TARIFA VARIÁVEL *
Escalão Único (€/m3)

0,0550
0,0000
0,2667
0,0550

0,4600
0,4600
0,5600
0,4600

Tarifa Social Utilizadores Domésticos e Não Domésticos: Conforme prevista no art.º 22.º do Regulamento Tarifário
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, aprovado pela ERSAR, I.P., através da Deliberação n.º 928/2014, de 31 de
Março de 2014, publicada no Diário da República, 2-ª Série, n.º 74, de 15 de Abril de 2014. (*) Não inclui TGR. A TGR
não é receita do Município.

28. Deliberação n.º 62A/2021 – Proposta n.º 01A/2021 – DCDJ/DIBIM – Aceitar a doação, efetuada
por Luciano António de Campos Pereira dos Santos, de um busto do Comendador Joaquim Matias, da autoria de seu pai (Luciano Santos, pintor e escultor setubalense – 1911/2006), de 1949, em
gesso policromado patinado a ouro, com 27 x 15 x 14 cm, avaliado em 15.000,00€, para integrar a
coleção dos Museus Municipais, Museu de Setúbal/Convento de Jesus.
Aprovar um voto de agradecimento ao doador.
29. Deliberação n.º 63A/2021 – Proposta n.º 02A/2021 – DCDJ – Celebrar um protocolo de colaboração com a Cooperativa Ocean Alive no âmbito do projeto “Educar no Mar”, para o ano letivo
2021/2022, que implica uma despesa total de 7.200€ (1.800€ em 2021 e 5.400€ em 2022).
30. Deliberação n.º 64A/2021 – Proposta n.º 03A/2021 – DCDJ/DICUL – Aderir, como associado,
à APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música, a partir do ano de 2021, com o pagamento de uma anuidade de 240,00€.
31. Deliberação n.º 65A/2021 – Proposta n.º 04A/2021 – DCDJ/DICUL – Atribuir os seguintes prémios aos concorrentes do XIII Concurso de Fado de Setúbal:
1.º Lugar - 600,00€ (seiscentos euros) / participação na Feira de Sant’Iago 2022
2.º Lugar - 400,00€ (quatrocentos euros)
3.º Lugar - 300,00€ (trezentos euros)
4.º Finalista - 100,00€ (cem euros)
5.º Finalista - 100,00€ (cem euros)
6.º Finalista - 100,00€ (cem euros)
Prémio do Público - 150,00€ (cento e cinquenta euros) / participação na Feira de Sant’Iago 2022
Menção Honrosa ao melhor fadista do Concelho de Setúbal
32. Deliberação n.º 66A/2021 – Proposta n.º 05A/2021 – DCDJ/DICUL – Atribuir um apoio financeiro ao Clube Recreativo Palhavã, no montante de 1.600,00€, para fazer face às despesas inerentes
aos melhoramentos que o seu palco necessita.
33. Deliberação n.º 67A/2021 – Proposta n.º 06A/2021 – DCDJ/DICUL – Atribuir um subsídio à
Fábrica da Igreja Paroquial São Sebastião, no valor de 1.500,00€, para fazer face às despesas inerentes à realização das Festas de Nossa Senhora do Rosário de Troia, que se realizaram de 4 a 9 de agosto
de 2021, para além dos apoios logísticos.
34. Deliberação n.º 68A/2021 – Proposta n.º 07A/2021 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio
financeiro à Sociedade Musical e Recreativa União Setubalense, no valor de 1.300,00€, como forma
de apoio à sociedade e ao par Simão Frias e Matilde Silva, convocado pela Federação Portuguesa
de Dança Desportiva (FPDD) para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Juventude
Standard em Dresden, Alemanha, no dia 13 de novembro de 2021, e no Campeonato do Mundo de
Juventude Latinas em Yerevan, Arménia, no dia 27 de novembro de 2021.
35. Deliberação n.º 69A/2021 – Proposta n.º 14A/2021 – DURB – Nomear a Comissão Municipal de
Avaliação de Imóveis, com a seguinte constituição:
Membros efetivos:
- Arqt.º Joaquim Branco, presidente da comissão;
- Arqt.º Clemente Rodrigues, substituto do presidente da comissão;
- Arqt.ª Ana Pinto;
Membros suplentes:
- Arqt.ª Graça Jesus;
- Eng.º José Madeira.
36. Deliberação n.º 70A/2021 – Proposta n.º 15A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º 334/81, de que é titular Sandra Riedl-Riedenstein, declarar a caducidade do procedimento e o
arquivamento do processo, na parte relativa à concessão, por despacho de 26/02/2019, de licença
de construção, para alteração e ampliação de moradia existente, construção de tanque de rega e
demolição de anexos na Rua Catarina Eufémia, n.º 9, Pinheiros, Azeitão (João Anselmo Correia
Alface), por, no prazo concedido, a titular não se ter pronunciado formalmente sobre a proposta de
caducidade nem ter requerido a emissão do alvará de construção.
37. Deliberação n.º 71A/2021 – Proposta n.º 16A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo de
loteamento n.º 1013/02, de que é titular Joaquim António Cabanas Val de Arquinha, a que respeita
o alvará de loteamento n.º 5/08, emitido em 28/11/2008, em conformidade com o requerimento
n.º  1831/21, proceder à receção definitiva das infraestruturas das rede de gás e de telecomunicações
e ao cancelamento/liberação da caução prestada para assegurar a boa e regular execução das obras
de urbanização, mediante a garantia bancária n.º 361-504-7, emitida pelo Banco Popular Portugal,
S.A., em 11 de julho de 2008, no valor de 141.502,21€, reduzida e atualmente válida no montante
de 2.806,52€.
38. Deliberação n.º 72A/2021 – Proposta n.º 17A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo n.º  606/89, de que é titular Armando Pereira Dâmaso, aprovar a planta de síntese anexa ao
requerimento n.º 5118/21, que incide sobre o lote n.º 2 constituído ao abrigo do alvará de loteamento
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n.º 1/1991, localizado na Rua de Frederico Franco de Paiva, Guarda do Pinheiro, em Vila Nogueira
de Azeitão.
39. Deliberação n.º 73A/2021 – Proposta n.º 18A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo n.º  662/96, de que é titular M. Ferro e Filhos, Lda., em conformidade com o requerimento
n.º  5867/21, conceder licença de construção, condicionada à aceitação da solução preconizada para
a drenagem pluvial, por parte do GAGIAS, para alteração e conclusão de um edifício comercial, com
a área de 100m2, inserido no lote 9 da Urbanização da Quinta do Miranda, constituído ao abrigo do
alvará de loteamento n.º 18/95, inscrito sob o artigo 4085 da União de Freguesias de Setúbal.
40. Deliberação n.º 74A/2021 – Proposta n.º 19A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  129/21, de que é titular Rodrigo Miguel Maravilhas Neto, em conformidade com o requerimento n.º 5452/21, conceder licença para construção de uma moradia bifamiliar, alpendres, anexo, 2
garagens e muro de vedação confinante com arruamento público no prédio urbano inscrito sob o
art.º 10126 da União das Freguesias de Azeitão, com a área de 1251m2, localizado na Rua da Padaria,
Brejos de Azeitão.          
41. Deliberação n.º 75A/2021 – Proposta n.º 20A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  171/06, de que é titular Maria do Céu Tavares Azevedo Lindo, em conformidade com o requerimento n.º 6203/21, de 6/08, aprovar condicionadamente o projeto de arquitetura, a legalização
e a ampliação do edifício construído no lote n.º 6 do alvará de loteamento n.º 22/82, localizado na
Avenida Rodrigues Manito, n.º 257, União de Freguesias de Setúbal.            
42. Deliberação n.º 76A/2021 – Proposta n.º 21A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º 989/01, de que é titular a Cooperativa de Habitação e Construção Económica Bairro dos Trabalhadores, C.R.L., em conformidade com o requerimento n.º 6587/21, alterar os parâmetros urbanísticos fixados para os lotes n.ºs 1 a 9 constituídos ao abrigo do alvará de loteamento n.º 2/2006,
localizado em Casal de Bolinhos, União de Freguesias de Azeitão, condicionado à apresentação de
planta síntese retificada quanto à nova numeração dos lotes.
43. Deliberação n.º 77A/2021 – Proposta n.º 22A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º 144/21, de que é titular Martine Marie Paule Condon, aprovar o projeto de arquitetura anexo ao requerimento n.º 2280/21, de 29/03, considerando os elementos anexos ao requerimento
n.º  4545/21, de 14/06, para construção de uma moradia e de uma piscina, localizadas em Brejos de
Azeitão, União de Freguesias de Azeitão.
44. Deliberação n.º 78A/2021 – Proposta n.º 23A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  300/20, de que é titular Maria Zulmira de Carvalho e Filhos, Lda., em conformidade com o requerimento n.º 3690/21, conceder licença de construção para reconstrução com preservação de
fachadas e alterações do prédio localizado na Rua 25 de Abril, n.ºs 45 e 45A, União de Freguesias
de Azeitão.
45. Deliberação n.º 79A/2021 – Proposta n.º 24A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º 931/98, de que são titulares José Pedro Ribeiro Gonçalves e outra, aprovar a planta de síntese
anexa ao requerimento n.º 7392/21, alterando as especificações do alvará de loteamento n.º 7/04,
no que respeita ao lote n.º 5, localizado na Rua Luís Pacheco, Brejos Azeitão, União de Freguesias
de Azeitão.
46. Deliberação n.º 80A/2021 – Proposta n.º 25A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  58/73, de que é titular Robert Wilson Sheedy, aprovar a planta de síntese anexa ao requerimento
nº 5989/21, alterando as especificações do alvará de loteamento nº 14/76, na parte relativa ao lote
n.º 52, localizado na Rua José Maria da Fonseca e Rua Alto da Madalena, em Vila Nogueira de Azeitão.
47. Deliberação n.º 81A/2021 – Proposta n.º 26A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  82/21, de que são titulares José Raúl de Magalhães Simões e outra, em conformidade com o requerimento n.º 1200/21, aprovar o projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar com garagem e muro de vedação confinante com espaço público, localizada na Rua do Carrasco, Lote 123, freguesia de São Sebastião.
48. Deliberação n.º 82A/2021 – Proposta n.º 27A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  81/21, de que são titulares Inês Margarida Cevadinha Nobre Franco e outro, em conformidade
com o requerimento n.º 1198/21, aprovar o projeto de arquitetura das obras de construção de moradia unifamiliar com garagem e muro de vedação confinante com espaço público e piscina, localizada
na Rua do Carrasco, Lote 124, freguesia de São Sebastião.
49. Deliberação n.º 83A/2021 – Proposta n.º 28A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º 389/21, e que é titular João Paulo Fernandes Calado, em conformidade com o requerimento
n.º  6873/21, aprovar o projeto de arquitetura para construção de moradia unifamiliar com garagem
e muro de vedação confinante com espaço público, localizada no Sítio das Casas Amarelas, Lote 131,
freguesia de São Sebastião.
50. Deliberação n.º 84A/2021 – Proposta n.º 29A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º 449/20, de que são titulares João Miguel Felizardo Palma e Carla Sofia M. M. C. Palma, em conformidade com o requerimento n.º 7205/21, conceder licença de demolição e construção condicionada à apresentação do projeto de abastecimento de gás visado por uma EIG (Entidade Inspetora
de Gás), para obras de reabilitação, alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar de um piso,
localizada na Rua Baía do Sado, n.ºs 62, 64, 66, 68 e 70, Brejos dos Sete Olhos, Quinta de Canes,
Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto Guerra.
51. Deliberação n.º 85A/2021 – Proposta n.º 30A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  67/21, de que é titular SOPAC – Sociedade Produtora de Adubos Compostos, S.A., em conformidade com o requerimento n.º 7987/21, concede licença de construção para um depósito de armazenamento de ácido sulfúrico e bacia de retenção, localizado na Avenida Rio Douro, Herdade das
Praias - Parque Industrial Sapec Bay - Mitrena, freguesia do Sado.
52. Deliberação n.º 86A/2021 – Proposta n.º 31A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  270/21, de que é titular o Cabeça de Casal da Herança de Joel Tristão Rafael, em conformidade
com o requerimento n.º 4433/21, aprovar o projeto de arquitetura e conceder licença de construção
condicionada, para legalização de muro de vedação e anexo para garagem/arrumos, localizado no
Sítio da Lanchoa, Rua do Vale de Cobro, n.º 49, freguesia de São Sebastião.
53. Deliberação n.º 87A/2021 – Proposta n.º 32A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  52/21, de que é titular Rodo Cargo Transportes Rodoviários de Mercadorias, S.A., em conformidade com o requerimento n.º 4503/21, aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de
licenciamento de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos para consumo próprio, localizado no Parque Industrial Sapec Bay, Herdade das Praias, Lote 15, freguesia do Sado.
54. Deliberação n.º 88A/2021 – Proposta n.º 33A/2021 – DURB/DIGU – No âmbito do processo
n.º  729/18, de que é titular Vertente Revelação, Unipessoal, Ld.ª, aprovar o projeto de arquitetura anexo ao requerimento n.º 7699/21, relativo a alterações efetuadas no decorrer das obras de
construção de uma moradia unifamiliar, localizada na Rua Rui de Moura Belo, Lote 40, União de
Freguesias de Azeitão.
55. Deliberação n.º 89A/2021 – Proposta n.º 34A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 214/21, de que é titular Américo de Oliveira Costa, aprovar condicionadamente o projeto de alteração de arquitetura, consubstanciado nos elementos anexos ao requerimento n.º 7327/21, para
reconstrução, alteração e ampliação de uma fração autónoma destinada a armazém, com vista à sua
alteração de uso para comércio/serviços, localizada na Avenida José Mourinho, 20 (Fração “B”),
União de Freguesias de Setúbal.
56. Deliberação n.º 90A/2021 – Proposta n.º 35A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 359/20, de que é titular X Building, Lda., em conformidade com o requerimento n.º 7230/20,
aprovar condicionadamente o projeto de alteração de arquitetura, consubstanciado nos elementos

anexos ao requerimento n.º 6267/21, de alteração e ampliação de um edifício destinado a habitação,
localizado na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.ºs 13 e 15, União de Freguesias de Setúbal.
57. Deliberação n.º 91A/2021 – Proposta n.º 36A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 299/21, de que é titular a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Lourenço, aprovar condicionadamente o projeto de arquitetura, consubstanciado nos elementos anexos ao requerimento
n.º 5132/2021, de 01/07, para obras de substituição da cobertura da Igreja de S. Lourenço, localizada
na Rua José Augusto Coelho, Azeitão, União de Freguesias de Azeitão.
58. Deliberação n.º 92A/2021 – Proposta n.º 37A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 164/19, de que é titular Vértice Plural, aprovar condicionadamente o projeto de arquitetura,
consubstanciado nos elementos anexos ao requerimento n.º 5103/2021 de 30/06, para obras de alteração, demolição e ampliação de um conjunto de edifícios afetos a habitação, comércio e serviços,
localizados na Avenida Luísa Todi, n.ºs 123 a 131, União de Freguesias de Setúbal.
59. Deliberação n.º 93A/2021 – Proposta n.º 38A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 405/21, de que é titular Medida Querida Unipessoal, Lda., aprovar condicionadamente o projeto
de arquitetura, consubstanciado nos elementos anexos ao requerimento n.º 7148/21, para obras de
ampliação e alteração em imóvel destinado a habitação, localizado na Rua Batalha do Viso, n.º 23,
União de Freguesias de Setúbal.
60. Deliberação n.º 94A/2021 – Proposta n.º 39A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 463/19, de que é titular Ming Wai Lit, aprovar condicionadamente o projeto de alteração de arquitetura, consubstanciado no elementos anexos ao requerimentos n.º 8184/21, para reconstrução,
ampliação e alteração de um edifício destinado a habitação, localizado na Rua da Fantasia, n.º 8/10,
União de Freguesias de Setúbal.
61. Deliberação n.º 95A/2021 – Proposta n.º 40A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 377/21, de que é titular Pedro Manuel Fragoso Viegas, aprovar o projeto de arquitetura anexo ao
requerimento n.º 6465/21 e conceder licença de construção para alteração da fachada de um edifício destinado a comércio e habitação, localizado na Avenida Dr. Manuel de Arriaga, n.º 16, União
de Freguesias de Setúbal.
62. Deliberação n.º 96A/2021 – Proposta n.º 41A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 276/18, de que são titulares Cátia Cristiana Jorge Ribeiro e outro, declarar a caducidade da operação urbanística aprovada pelos despachos de 22/05/19 e 27/12/18, por não ter sido requerida a
emissão do alvará de construção dentro do prazo e a interessada ter informado que já não era a proprietária do edifício localizado na Rua Vasco Soveral, n.ºs 17, 19 e 21, União de Freguesias de Setúbal.
63. Deliberação n.º 97A/2021 – Proposta n.º 42A/2021 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo
n.º 431/19, de que é titular Yan Yan Chin, aceitar os projetos de especialidades apresentados com
o requerimento n.º 6841/20 e conceder licença de construção condicionada, para reabilitação e
ampliação do edifício localizado na Rua Fran Pacheco, n.ºs 51-53, União de Freguesias de Setúbal.
64. Deliberação n.º 98A/2021 – Proposta n.º 43A/2021 – DURB/DIMOT – Prolongar o Projeto-Piloto de utilização do Sistema de Trotinetes BOLT em Setúbal pelo período adicional de 6 meses, nos
termos do Memorando de Entendimento cuja minuta foi aprovada, cumprindo os mesmos pressupostos do atualmente em vigor em termos de tarifário e área de utilização, não sendo o mesmo
juridicamente vinculativo e deixando em aberto a possibilidade de outras ou novas opções futuras,
sem prejuízo da possibilidade de se virem a realizar novas prorrogações.
65. Deliberação n.º 99A/2021 – Proposta n.º 44A/2021 – DURB/DIMOT – Celebrar um Memorando de Entendimento com a Bolt Support Services Pt, Unipessoal, Lda., para a Instalação e Operação
de um Sistema de Bicicletas Elétricas Partilhadas – Projeto-Piloto (Modos Suaves), com a disponibilização de 50 bicicletas elétricas sem doca.
66. Deliberação n.º 100A/2021 – Proposta n.º 45A/2021 – DURB/DIMOT – Manter em vigor as Autorizações Provisórias (AP) até ao início da nova operação de Transportes ao abrigo dos Contratos
de SPTRP (Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros), nos termos do disposto na
Cláusula 17.ª do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a AML e o Município de Setúbal, mantendo o regime de exploração do serviço público de Transporte Rodoviário
Regular de Passageiros a Título Provisório (TML), de forma a evitar a rutura dos serviços públicos de
transporte rodoviário de passageiros no Município até a entrada do novo operador.
67. Deliberação n.º 101A/2021 – Proposta n.º 46A/2021 – DURB/DIMOT – Aprovar a alteração do
Regulamento dos Parques de Estacionamento Teotónio Banha, Finanças e Terminal Ferry apresentada pela SABAPORTUGAL – Parques de Estacionamento, S.A., no que respeita à atribuição de uma
quantidade máxima de avenças nos parques Teotónio Banha e Ferry para 30 (Artigo 4.º, 4.2 - Cartões de Acesso – Avenças), de forma dar uma resposta adequada às recorrentes solicitações nesse
sentido de comerciantes e empresas locais.
68. Deliberação n.º 102A/2021 – Proposta n.º 05/2021 – GAVPSD – No âmbito da Acessibilidade
Digital, adaptar o site da Câmara Municipal de Setúbal e todos os serviços digitais de acordo com as
normas de acessibilidade em vigor, obtendo uma classificação de 10 pontos, e candidatar-se ao Selo
de Acessibilidade e Usabilidade, na categoria Prata, em 2023 e na categoria Ouro em 2024.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
O Presidente da Câmara, André Valente Martins

ANDRÉ VALENTE MARTINS, 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 extraordinária realizada em 24 de novembro de 2021, tomou a
seguinte deliberação:
1. Deliberação n.º 103A/2021 – Proposta n.º 025A/2021 – GAP – No âmbito do regresso dos sistemas e abastecimento de água e de saneamento à gestão pública, e nos termos da aplicação conjugada
da alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do artigo 33.º do diploma que institui o Regime
Jurídico das Autarquias Locais (constante do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de Setembro), dos artigos
8.º, 9.º e 10.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto e do artigo 32.º do Regulamento de Organização
dos Serviços do Município de Setúbal,  propor à Assembleia Municipal:
a) A reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal;
b) A assunção, por estes, de acordo com o estabelecido nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 10.º
da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, e da alínea a do n.º 1 do artigo 7.º e do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, da atividade de prestação dos serviços públicos essenciais
de abastecimento de água e de saneamento, enquanto entidade gestora dos respetivos sistemas.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
O Presidente da Câmara, André Valente Martins
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