
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

REUNIÃO N.º                                PROPOSTA N.º                              /2022/GAP 

Realizada em            DELIBERAÇÃO N.º   
 

ASSUNTO : 
 

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL 2022 
 

No dia 17 de dezembro de 2022, cessa o contrato de concessão dos sistemas de água e 

saneamento celebrado com a “Águas do Sado, SA”, pelo que os Serviços Municipalizados de 

Setúbal (SMS) reassumem, a partir do dia seguinte, a responsabilidade pela prestação desses 

serviços. 

Pese embora o curto prazo restante no quadro do exercício orçamental atual, resulta de 

imposições legais a necessidade de os SMS serem dotados de opções do plano e de orçamento 

relativos a esse mesmo exercício. 

De forma a dar cumprimento a essa imposição, e no exercício das competências que lhe são 

cometidas pela alínea d), do Artigo 13.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e pela alínea d), do 

n.º 1, do Artigo 10.º, do Regulamento de Organização dos Serviços Municipalizados de Setúbal, o 

respetivo Conselho de Administração aprovou, pela deliberação n.º 7/2022, de 9 de novembro, a 

proposta de Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2022, para efeitos de 

apresentação à Câmara Municipal. 

Entretanto, por Deliberação de Câmara n.º 3758, tomada em sua Reunião de 02 de novembro, foi 

reforçado o Plano 2022/A/11, o qual visou suportar a rubrica das Transferências para os Serviços 

Municipalizados de Setúbal, no montante de 200 mil euros.  

Importando recordar, também, que, de acordo com o estatuído no artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, o Orçamento dos Serviços Municipalizados, sendo próprio para todos os efeitos 

legais e procedimentais, será anexado ao Orçamento Municipal, e onde as perdas que resultem da 

exploração são cobertas pelo Orçamento Municipal, pertencendo igualmente ao Município 

quaisquer resultados positivos. 

 

 

  



 

 

 

 

Nestes termos, tenho a honra de propor à Câmara: 

 

(a) Que dê o seu acordo ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços 

Municipalizados de Setúbal para 2022, ao abrigo da alínea c), do n.º 1, do Artigo 33.º, do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); 

 

(b) Que submeta o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços 

Municipalizados de Setúbal para 2022, à apreciação da Assembleia Municipal, para 

deliberação, nos termos da aplicação conjugada da alínea a), do n.º 1, do Artigo 25.º e da 

alínea c), do n.º 1, do Artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro). 

 

Mais se propõe que a parte da Ata respeitante a esta deliberação seja aprovada em minuta, para 

efeito do disposto nos n.ºs 3 e 4, do Artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

 

 

 

O TÉCNICO   O CHEFE DE DIVISÃO 

 

 

  

 

 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO   O PROPONENTE 

 

 

  

 
 

APROVADA / REJEITADA por :  Votos Contra;  Abstenções;  Votos a Favor. 

 

                                                                             Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro 

 

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA  O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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