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EDITAL  
Nº 3/2023/AM 

DELIBERAÇÕES  

DA 1.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 01/2023 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
SETÚBAL  

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
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 1.ª reunião da sessão ordinária realizada em 24 de fevereiro de 2023, tomou as seguintes 
deliberações:  
 
No Período de Antes da Ordem do Dia: 
 

a) Aprovar a Recomendação “Para a requalificação das vias de passagem de ciclovias no seu 
cruzamento com vias rodoviárias”, apresentada pela bancada do PPD/PSD. 

 

b) Aprovar a Recomendação “Setúbal deve ser libertada das barreiras à mobilidade”, 
apresentada pela bancada do PPD/PSD. 

 

c) Aprovar a Recomendação “Condições de acesso da Península de Setúbal ao Quadro 
Comunitário de Apoio PT2030”, apresentada pela bancada do PPD/PSD. 

 

d) Aprovar a Recomendação “Para a criação de um Memorial dedicado às vítimas de violência 
doméstica”, apresentada pela bancada do PS. 

 

e) Aprovar a Recomendação “Transparência na gestão autárquica”, apresentada pela bancada 
do PAN. 

 

f) Aprovar a Recomendação “Construção de parque de realojamento de colónias de gatos 
assilvestrados”, apresentada pela bancada do PAN. 

 

g) Aprovar a Recomendação “Disponibilização de leitores de identificação eletrónica (microchip) 
nas Juntas de Freguesia do concelho de Setúbal”, apresentada pela bancada do PAN.  

 

h) Aprovar a Moção “Promover a escola pública e o respeito pelos direitos dos professores”, 
apresentada pela bancada do BE. 

 

i) Aprovar a Moção “Em defesa da Escola Pública e valorização dos Professores”, apresentada 
pela bancada da CDU. 

 

j) Aprovar a Moção “Setúbal solidária com os profissionais de educação”, apresentada pela 
bancada do PS. 

 

k) Aprovar a Moção “Paz sim! Guerra não! Pelo fim imediato da guerra na Ucrânia e de todas as 
operações militares na região”, apresentada pela bancada da CDU. 
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l) Aprovar a Moção “Apoio às lutas dos trabalhadores”, apresentada pela bancada da CDU. 
 

m) Aprovar a Moção “Pela qualidade de resposta do Centro Hospitalar de Setúbal”, apresentada 
pela bancada do PPD/PSD. 

 

n) Aprovar a Moção “8 de Março: Dia Internacional da Mulher – Um símbolo da luta das mulheres 
em defesa dos seus direitos, na lei e na vida”, apresentada pela bancada da CDU. 

 

o) Baixar à Comissão de Economia, Administração e Finanças a Resolução “Acompanhamento e 
análise, pela Comissão de Economia, Administração e Finanças, das contas do Município de 
Setúbal e a respetiva execução orçamental”, apresentada pela bancada da IL. 

 

p) Aprovar a Saudação “Março mês da Juventude”, apresentada pela bancada do PS. 
 

q) Aprovar a Saudação “237.º Aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores”, apresentada 
pela bancada do PS. 

 

r) Aprovar a Saudação “Pela criação da comunidade intermunicipal da Península de Setúbal”, 
apresentada pela bancada do PS. 

 

s) Aprovar o Voto de Pesar “Memória das vítimas da guerra na Ucrânia”, apresentado pela 
bancada do PPD/PSD. 

 

t) Aprovar o Voto de Pesar “Memória das vítimas do terramoto da Turquia e Síria”, apresentado 
pela bancada do PPD/PSD. 

 

u) Aprovar o Voto de Pesar “Pelo falecimento de Ezequiel Lino “, apresentado pela bancada da 
CDU. 

 

NO PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

1. Aprovar a Deliberação nº 001/2023/AM – Relatório da Comissão Eventual de 
Acompanhamento das Intervenções realizadas na Herdade da Comenda. 
 

2. Aprovar a Deliberação nº 002/2023/AM – Relatório da Comissão Eventual de Fiscalização da 
Conduta da Câmara e dos Serviços Municipais no Acolhimento de Refugiados Ucranianos em 
Setúbal. 

 

3. Aprovar a Deliberação nº 003/2023/AM – Relatório da Comissão de Urbanismo e Mobilidade, 
sobre o processo do estacionamento tarifado. 
 

4. Aprovar a Deliberação nº 004/2023/AM – Delib. CM n.º 94/2023 – Transferência de 
Competências no Domínio da Ação Social – Prorrogação do Prazo. 

 

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 vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
e três. 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

Manuel J. Pisco Lopes 


