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EDITAL 
Nº 04/2022/AM

DELIBERAÇÕES 
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2022 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SETÚBAL 

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2022

MANUEL JOAQUIM PISCO LOPES, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, FAZ PÚBLICO, nos 
termos do art.º 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal de Setúbal, 
em sessão extraordinária realizada em 11 de março de 2022, tomou as seguintes deliberações:

No Período de Antes da Ordem do Dia:

a) Aprovar a Recomendação “Pela comparticipação de 100% no transporte escolar no ensino 
secundário.”, apresentada pela bancada do PAN.

b) Aprovar a Recomendação “Pela Coordenação do Apoio Local à Comunidade Ucraniana e aos 
Refugiados da Guerra.”, apresentada pela bancada do PS.

c) Aprovar parcialmente a Recomendação “Solidariedade com o povo ucraniano, pela 
implementação urgente de medidas para o apoio e receção a pessoas refugiadas e de sanções 
contra a oligarquia russa.”, apresentada pela bancada do BE, com os pontos 1 e 2.

d) Rejeitar a Recomendação “Criação e atribuição de bolsas de mérito e excelência para os 
alunos dos agrupamentos de escolas e escolas do concelho (público e privado).”, apresentada 
pela bancada do CHEGA.

e) Aprovar a Recomendação “Solidariedade Ucrânia”, apresentada pela bancada do PPD/PSD.

f) Aprovar a Moção “Paz Sim, Guerra Não”, apresentada pela bancada da CDU.

g) Aprovar a Moção “Solidariedade com a luta dos trabalhadores da AMARSUL por aumento de 
salário”, apresentada pela bancada da CDU.

h) Aprovar a Moção “Pela Paz na Ucrânia”, apresentada pela bancada do CHEGA, com 
alterações na redação inicial.

i) Aprovar a Moção “Dia da Liberdade de Informação”, apresentada pela bancada da Iniciativa 
Liberal.

j) Aprovar a Moção “Dia Europeu em Memória das Vítimas de Terrorismo.”, apresentada pela 
bancada da Iniciativa Liberal. 

k) Aprovar o Voto de Louvor “Sociedade Civil.”, apresentado pela bancada da Iniciativa Liberal.
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NO PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

1. Aprovar a Deliberação nº 07/2022/AM - Eleição de um representante da Assembleia Municipal 
para o Conselho Municipal de Desporto – Paulo Lopes (PS).

2. Aprovar a Deliberação nº 08/2022/AM – Delib. CM n.º 612/2022 - Prorrogação do prazo de 
transferência das competências no domínio da ação social.

3. Aprovar a Deliberação nº 09/2022/AM – Delib. CM n.º 732/2022 - 1.ª Alteração ao Mapa de 
Pessoal   aprovado para o ano de 2022.

4. Aprovar a Deliberação nº 10/2022/AM – Delib. CM n.º 779/2022 – Suspensão parcial do Plano 
Diretor Municipal de Setúbal na área de Poçoilos e adoção de medidas preventivas, após 
parecer da CCDRLVT – Proc. 58/22.

Os atos referidos no presente Edital, são também publicados na imprensa regional e no sítio 
internet do Município de Setúbal, www.mun-setubal.pt

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 14 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Manuel J. Pisco Lopes


