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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 1 de março de 2023, tomou as seguintes 
deliberações:
1. Deliberação n.º 528/2023 – Proposta n.º 346/2023 – DAF/DICONT/SERGEP – Aprovar a alie-
nação da parcela de terreno, sita em Quinta do Hilário e do Centeio, descrita na 1.ª Conservatória 
do Registo Predial de Setúbal, sob o n.º 2081, da freguesia de São Julião e inscrita na matriz predial 
urbana, sob o artigo 7341, da União de Freguesias de Setúbal, a Carlos Manuel Môcho Serralheiro 
e Vilma Inês Flores Timóteo, pelo valor de 2531,25€, destinado a ampliação/integração de logra-
douro do lote n.º 55, sito na Rua Teodósio Rodrigues Faria, Quinta do Hilário, descrito na 1.ª Con-
servatória do Registo Predial de Setúbal, sob o n.º 2047, da Freguesia de São Julião, e inscrito na 
matriz predial urbana, sob o artigo 6850, da União de Freguesias de Setúbal.
2. Deliberação n.º 529/2023 – Proposta n.º 347/2023 – DCDJ/DAF/DICOMP/SECOMP – No âm-
bito do Concurso Público n.º 30/2022/DAF/DICOMP/SECOMP para prestação de serviços de se-
gurança e vigilância no Parque Santiago, pelo período de 18 meses e na Feira de Santiago, durante 
a edição de 2023, aprovar o Relatório Final contendo a Proposta apresentada a Concurso.  
Autorizar a adjudicação à empresa LOOK 4 SECURITY, UNIPESSOAL, LDA., pelo montante de 
87.995,00€ + IVA, referente ao Lote I, e pelo montante de 50.275,00€ + IVA, referente ao Lote II, 
nos termos do Programa de Concurso, Caderno de Encargos e proposta apresentada. 
Aprovar a minuta do Contrato. 
Delegar no Senhor Presidente da Câmara as competências para a prática de todos os atos e forma-
lidades de carácter instrumental e decisórios, ainda necessários ao prosseguimento e conclusão 
do presente contrato.
3. Deliberação n.º 530/2023 – Proposta n.º 125/2023 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo 
n.º 671/18, de que é titular MARC STUDER, e em conformidade com o requerimento 8054/22, 

aprovar uma alteração ao projeto de comportamento térmico, sob determinadas condições, do 
prédio inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º 356, da União de Freguesias de Setúbal, sito em 
Largo Joaquim António Aguiar, 6 -7 – 8.
4. Deliberação n.º 531/2023 – Proposta n.º 126/2023 – DURB/GAPRU – No âmbito do processo 
n.º 400/21, de que é titular EUGEN SCHMIDT, e em conformidade com o requerimento 10277/22, 
conceder a licença de construção para reabilitação e alteração de edifício habitacional, sito na Rua 
João Soveral n.º 41/43, na União das Freguesias de Azeitão, sob determinadas condições.
5. Deliberação n.º 532/2023 – Proposta n.º 127/2023 – DURB/GAPRU – No âmbito do proces-
so n.º 833/18, de que é titular ATALHO SOLENE, LDA., e em conformidade com o requerimento 
3341/20, aprovar a caducidade da operação urbanística, por ter sido ultrapassado o prazo para ser 
requerida a emissão do alvará de construção, sobre a qual a requerente solicitou o arquivo do pro-
cesso referente ao pedido de reabilitação de um imóvel, sito na Rua Antonio Maria Eusébio n.º 98 
/ Rua Fran Pacheco n.º 97 a 101, na União das Freguesias de Setúbal.
6. Deliberação n.º 533/2023 – Proposta n.º 128/2023 – DURB/DIMOT – No âmbito do pedido de 
estacionamento privativo, apresentado pela “Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal - AHRESP” autorizar a criação de lugar de estacionamento privativo, com implementação 
da sinalização vertical na Av. Manuel Maria Portela. Aprovar a isenção do pagamento da taxa anual 
no valor de 1.345,31€.
7. Deliberação n.º 534/2023 – Proposta n.º 129/2023 – DURB/DIMOT – Autorizar a implementa-
ção de sinalização vertical na Av. Natália Correia e arruamentos adjacentes (Vila Maria), no âmbito 
da avaliação à segurança rodoviária e pedonal.
8. Deliberação n.º 535/2023 – Proposta n.º 130/2023 – DURB/DIMOT – No âmbito dos trabalhos 
de reperfilamento e beneficiação da Rua dos Arcos/Rua Jorge de Sousa, autorizar a alteração do 
sentido de circulação na Rua dos Arcos, que passará a funcionar nos 2 sentidos de trânsito, em 
toda a sua extensão. 
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


