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DELIBERAÇÕES EM REUNIÃO DE CÂMARA
MANUEL JOAQUIM PISCO LOPES, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE SETÚBAL:
FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 1, do art.º 56.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal de Setúbal, em reunião ordinária realizada em 22 de maio de 2019, tomou as seguintes
deliberações:
1. Deliberação n.º 205/19 – Proposta n.º 06/2019 – DCIRT - Aprovar a minuta do Protocolo de
Gestão da Utilização da Ponte-Cais do Portinho da Arrábida e dos Espaços de Amarração do Portinho da Arrábida e do Parque Marinho Luiz Saldanha, a celebrar entre o Município de Setúbal e a
Associação da Baía de Setúbal.
2. Deliberação n.º 206/19 – Proposta n.º 07/2019 – DCIRT – Aprovar a minuta do contrato de comodato das instalações do restaurante e mercearia do Parque de Campismo do Outão, a celebrar
entre o Município de Setúbal e a Associação da Baía de Setúbal.
3. Deliberação n.º 207/19 – Proposta n.º 08/2019 – DCIRT – Aprovar a minuta do Protocolo de
Gestão do parque de estacionamento do Creiro, a celebrar entre o Município de Setúbal e a Associação da Baía de Setúbal.
4. Deliberação n.º 208/19 – Proposta n.º 09/2019 – DCIRT/DITUR/GAPE – Aderir à Confraria do
Peixe – Nobre Confraria Gastronómica do Melhor Peixe do Mundo.
Submeter a deliberação à apreciação da Assembleia Municipal.
5. Deliberação n.º 209/19 – Proposta n.º 10/2019 – DCIRT/DITUR – Implementar as necessárias
medidas de melhoria das condições de circulação e segurança, disciplina do estacionamento e limpeza da EN379-1 para vigorar na época balnear 2019.
6. Deliberação n.º 210/19 – Proposta n.º 20/2019 – DURB/DITA – Isentar totalmente do pagamento das taxas devidas inerentes ao pedido de lugar de estacionamento privativo, no valor de
1.292,95€, a Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência – ADRA, na
Rua Garcia Perez n.º 2, na União de Freguesias de Setúbal.
7. Deliberação n.º 211/19 – Proposta n.º 21/2019 – DURB/DIPU/GASIG – Aprovar o Procedimento
de Delimitação Administrativa de São Gonçalo (Cabanas), na União de Freguesias de Azeitão.
Submeter a deliberação à apreciação da Assembleia Municipal.
8. Deliberação n.º 212/19 – Proposta n.º 22/2019 – DURB/DIMOT – Aprovar os arruamentos e locais de paragem do circuito de comboio turístico de Setúbal, assim como os valores propostos para
os utilizadores.
9. Deliberação n.º 214/19 – Proposta n.º 01/2019 – GVCR – Aprovar o projeto de revisão do Plano
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIDFCI) e submetê-lo a parecer vinculativo do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
10. Deliberação n.º 215/19 – Proposta n.º 01/2019 – SMPCB – Aceitar as doações efetuadas pelas entidades abaixo indicadas, no âmbito da 2.ª Edição da Conferência Internacional Riscos,
Segurança e Cidadania – ICRSC2019, que decorreu em Setúbal durante os dias 28 e 29 março de
2019:
- SOPAC, S.A. - 2.000,00€;
- APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. - 2.000,00€;
- Lusitânia, Companhia de Seguros, S.A. - 2.000,00€;
- ASCENZA AGRO, S.A. - 10.000,00€;
- SAPEC PARQUES INDUSTRIAIS, S.A. - 2.000,00€;
- Hospital da Luz (Estrada Nacional KM 37. 2900-722 Setúbal) - 70 Lembranças para os participantes e 4 microfones de lapela (no valor de 877,00€);
- SOMINCOR – Sociedade Mineira Neves Corvo, S.A. - Viagens aos oradores e participantes (no
valor de 1.015,00€).
Aprovar um voto de agradecimento aos referidos doadores, bem como a correspondente emissão
de declaração para efeitos fiscais.
11. Deliberação n.º 199/19 – Proposta n.º 71/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro,
no valor de 34.938,00€, à Associação A ONDA – Associação Orientadora para a Natação Desportiva
em Azeitão, para fazer face à atividade desenvolvida e à contratação dos técnicos necessários para o
segundo quadrimestre - de maio a agosto - de 2019.
12. Deliberação n.º 216/19 – Proposta n.º 73/2019 – DCDJ/DICUL – Fixar o preço de venda ao público dos seguintes materiais, no âmbito da Festa da Ilustração de Setúbal 2019:
- Sacos pano cru – 4,00€;
- T-shirts a cores – 8,00€;
- Desenhos Tignous (reproduções numeradas) – 50,00€;
- Catálogo “Manuel Lapa – Das Luzes e das sombras” – 30,00€;
- Catálogo Festa da Ilustração 2019 - 25,50€.
13. Deliberação n.º 217/19 – Proposta n.º 74/2019 – DCDJ/DICUL – Aprovar os seguintes apoios
financeiros, no âmbito da edição do Carnaval de Setúbal realizada em março de 2019:
- À Junta de Freguesia de S. Sebastião, o montante de 1.350,00€;
- À Junta de Freguesia do Sado, o montante de 1.000,00€;
- À Junta de Freguesia Gâmbia–Pontes–Alto da Guerra, o montante de 650,00€;
- À União de Freguesias de Azeitão, o montante de 600,00€.
14. Deliberação n.º 218/19 – Proposta n.º 75/2019 – DCDJ/DIDES – Atribuir um apoio financeiro
complementar, no total de 23.000,00€, ao Clube Desportivo e Recreativo “Águias de S. Gabriel”, no
sentido de comparticipar parte do valor de acréscimo de custos que permita a conclusão da obra do
edifício de balneários, vestiários e sanitários de apoio ao seu campo desportivo.

Ficha
Técnica

15. Deliberação n.º 219/19 – Proposta n.º 18/2019 – DES/DIGEPE – Atribuir um apoio financeiro,
no valor de 5.000,00€, ao Clube de Ginástica de Portugal, para fazer face às atividades de animação
integradas no evento “Há Festa no Parque”, a realizar nos próximos dias 1 e 2 de junho de 2019, no
Parque do Bonfim.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
O Vice-Presidente da Câmara, Manuel Joaquim Pisco Lopes

CONSULTAS PÚBLICAS
AVISO
Prorrogação do prazo de vigência das Medidas Preventivas
para a Frente Ribeirinha, no âmbito do processo de Revisão do Plano Diretor
Municipal de Setúbal
Maria das Dores Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal:
Torna público que a Assembleia Municipal de Setúbal aprovou, em reunião ordinária de 29 de abril
de 2019, sob proposta n.º 13/2019/DURB/DIPU/GAP da Câmara Municipal, tomada em reunião de
17 de abril de 2019, a prorrogação do prazo de vigência das Medidas Preventivas para a Frente Ribeirinha de Setúbal, no âmbito do procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal.
A proposta de prorrogação das Medidas Preventivas, aprovada pela Deliberação n.º 86/19 da Câmara Municipal de Setúbal, sob proposta n.º 04/2019/DURB/DIPU, tomada em reunião de 20 de
fevereiro de 2019, foi posteriormente remetida à CCDRLVT para emissão de parecer ao abrigo do
disposto do n.º 7, do artigo 141.º do RJIGT. A Deliberação n.º 86/19 da Câmara Municipal de Setúbal
juntamente com o parecer da CCDRLVT foram remetidos à Assembleia Municipal de Setúbal para
aprovação através da Deliberação n.º 160/19 da Câmara Municipal de Setúbal, de 17 de abril de 2019.
As Medidas Preventivas para a Frente Ribeirinha de Setúbal foram publicadas em Diário da República através do Aviso n.º 5849/2018, 2.ª série, N.º 84, de 2 de maio de 2018, e retificadas através da
Declaração de Retificação n.º 499/2018, 2.ª série, N.º 130, de 9 de julho de 2018.
O prazo de vigência das Medidas Preventivas terminou a 9 de abril de 2019 (10 meses após a publicação em Diário da República da Declaração de Retificação). Apesar do processo de Revisão do
Plano Diretor Municipal de Setúbal estar tecnicamente concluído e ter sido feita a apresentação da
Proposta de Plano à Comissão Consultiva em 22 de março de 2019, terá de ser cumprido o processo
de tramitação previsto no quadro legal em vigor.
Posto isto, considera-se que se mantêm válidos os pressupostos que estiveram na base do estabelecimento das Medidas Preventivas para a Frente Ribeirinha de Setúbal, pelo que ao abrigo do Artigo
134.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo D.L. n.º 80/2015,
de 14 do maio, conjugado com o disposto no Artigo 5.º das Medidas Preventivas para a Frente Ribeirinha no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal, publicadas em Diário da República através do Aviso n.º 5849/2018, 2.ª série, N.º 84, de 2 de maio de 2018, e retificadas através
da Declaração de Retificação n.º 499/2018, 2.ª série, N.º 130, de 9 de julho de 2018, foi prorrogado
o prazo de vigência das Medidas Preventivas por mais oito meses (não sendo possível haver mais
prorrogações), caducando com a entrada em vigor do Plano Diretor Municipal de Setúbal após a sua
revisão.
Nos termos do artigo 192.º do citado Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, torna-se público que a prorrogação do prazo de vigência das Medidas Preventivas para a Frente Ribeirinha, no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal, pode ser consultada no sítio
eletrónico da Câmara Municipal de Setúbal (http://www.mun-setubal.pt), no Boletim Municipal
e no sítio eletrónico do Sistema Nacional de Informação Territorial (http://www.dgterritorio.pt/
sistemas_de_informacao/snit/).
E para constar, se publica o presente aviso na II Série do Diário da República, nos termos do artigo
192.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e respetiva divulgação através da comunicação
social, no sítio eletrónico da Câmara Municipal de Setúbal e no Boletim Municipal, bem como, afixação de edital de idêntico teor nos Paços do Municipio e na sede da União das Freguesias de Setúbal
(São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça).
Paços do Municipio de Setúbal, 3 de maio de 2019.
A Presidente da Câmara, Maria das Dores Meira

ATA

(extrato)
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal
Foi aprovada a Deliberação n.º 160/19 - Proposta n.º 13/2019 – DURB/DIPU/GAP – Prorrogação
do prazo de vigência das Medidas Preventivas estabelecidas para a Frente Ribeirinha de Setúbal,
no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal – Parecer da CCDRLVT, ao abrigo do disposto no
n.º  7, do artigo 141.º do RJIGT - União de Freguesias de Setúbal.
Paços do Concelho de Setúbal, 29 de abril de 2019
O Presidente da Mesa, André Valente Martins
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AVISO
Maria das Dores Marques Banheiro Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, torna
público que nos termos e para os efeitos do disposto nos Artigos 139º e 140º, do novo Código do
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, foi
aprovado o “Regulamento dos Horários dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação
de Serviços do Município de Setúbal”, tendo sido presente à reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 3 de abril de 2019 e aprovada em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29
de abril de 2019, cujo texto se anexa ao presente aviso, podendo ser também consultado na página
oficial do Município na internet em www.mun-setubal.pt.
Setúbal, 7 de maio de 2019
A PRESIDENTE DA CÂMARA, Maria das Dores Meira

REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS
DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
PREÂMBULO
O Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Publico e de Prestação de Serviços do Município de Setúbal, foi aprovado pela Assembleia Municipal,
em 27 de junho de 2014, sob proposta da Câmara Municipal de 4 de junho de 2014, tendo revogado
o Regulamento, então em vigor, aprovado em 19 de dezembro de 1997.
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprova o regime de acesso e de
exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração e estabelece o regime contraordenacional respetivo, veio a constituir um instrumento facilitador do enquadramento legal do acesso e exercício de determinadas atividades económicas, introduzindo igualmente simplificações em
diversos diplomas, nomeadamente no que estabelece o regime dos horários de funcionamento de
estabelecimentos de comércio e de serviços decorrente da aplicação do Decreto-Lei n.º48/96, de
15 de maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos–Leis n.º 126/96, de 10 de
agosto, n.º 216/96, de 20 de novembro, n.º 92/2010, de 26 de julho, n.º 111/2010, de 15 de outubro,
e n.º 48/2011, de 1 de abril.
Sendo que o referido diploma, ao instituir o princípio da total liberdade de funcionamento da generalidade dos estabelecimentos, se afigura particularmente inovador torna-se necessário regular os termos em que as autarquias possam disciplinar e conciliar, os períodos de funcionamento
dos mesmos, atendendo a critérios relacionados com a natureza das atividades desenvolvidas,
a sua inserção no ambiente urbano respetivo e a segurança e proteção da qualidade de vida dos
cidadãos.
O Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, a par da liberalização dos horários de funcionamento
dos diferentes estabelecimentos, procedeu, igualmente, a uma descentralização da decisão de limitação dos mesmos, ao conceder às câmaras municipais a possibilidade de, nos termos do artigo
3.º, restringirem os períodos de funcionamento, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em
épocas determinadas, em casos devidamente justificados.
No que concerne à ponderação custo-benefício das medidas previstas, determinada pelo artigo 99.º
do Código do Procedimento Administrativo, não se verifica uma projeção de custos diretos que advenham das mesmas, uma vez que já não se prevê qualquer impacto na arrecadação de receita por
força do licenciamento zero, que já não encontre em vigor.
Sendo que eventuais restrições estarão sempre fundamentadas nos princípios da proporcionalidade e da prossecução do interesse público, que se traduzem em benefícios diretos, ainda que não
diretamente mensuráveis, traduzidos nas vantagens que advêm da regulação de aspetos que competem diretamente com o direito à qualidade de vida, nas suas várias vertentes como sejam o direito
ao sossego, descanso e à segurança pública.
Em reunião ordinária, realizada em 31 de outubro de 2018, da Câmara Municipal de Setúbal, ao
abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo, foi determinado o início do
procedimento de adaptação do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Setúbal, ao Regime Jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 15 de janeiro.
Após aprovação, a proposta foi submetida, nos termos do artigo 101.º, do Código do Procedimento
Administrativo, a consulta pública, por um período de 30 dias, através da sua publicação no Jornal
de Deliberações do Município de Setúbal, no sítio eletrónico oficial do município em www.munsetubal.pt, bem como pelo aviso n.º 17151/2018, publicado no Diário da República n.º 227/18 – 2.ª
serie, de 26 de novembro de 2018.
Tendo o período supramencionado decorrido até 7 de janeiro de 2019, não se constituíram quaisquer interessadas, não obstante ter vindo a AHREST apresentar contributos que foram tidos em
conta, levando à alteração e adequação do normativo previsto em sede de anteprojeto.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e nos termos conjugados dos artigos 100.º e
122.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, e pelo período de dez dias úteis, foram
ouvidas as seguintes entidades:
Comando Distrital da PSP de Setúbal,
Destacamento Territorial da GNR de Setúbal;
Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da ASAE;
Juntas de Freguesia do Município de Setúbal;
Associação do Comércio Indústria Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;
Associação Portuguesa dos Centros Comerciais;
Associação Portuguesa Para a Defesa do Consumidor – DECO;
Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo;
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – AHRESP;
Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição – APED;
União de Sindicatos de Setúbal;
Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares do Sul;
Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Serviços.
Foram recebidos contributos da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal –
AHRESP, Associação Portuguesa Para a Defesa do Consumidor – DECO Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares do Sul, as quais foram consideradas
tendo resultado na alteração do artigo 4.º, em que o período de tolerância foi alterado de 45 minutos
para 30 minutos.
Nas restantes alterações propostas, considerou-se que se encontravam ou cumpridas no articulado
ou que desvirtuavam, o conteúdo do presente Regulamento por colisão entre a liberdade de horário
e o direito constitucional à qualidade de vida.
Considerando que compete à Câmara Municipal do Setúbal elaborar e submeter à aprovação da
Assembleia Municipal os projetos de regulamentos com eficácia externa do Município, conforme

decorre das disposições conjugadas da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborado o presente Regulamento
dos Horários dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de
Setúbal, que se submete a deliberação da Câmara Municipal.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
(Objeto)
A fixação dos períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de
prestação de serviços situados no Município de Setúbal rege-se pelo presente Regulamento.
Artigo 2.º
(Regime geral de funcionamento)
1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo II, os estabelecimentos abrangidos pelo presente Regulamento podem estar abertos e funcionar todos os dias da semana, em regime livre.
2. As disposições constantes deste Regulamento não prejudicam as disposições legais relativas à
duração diária e semanal do trabalho, regime de turnos e horários de trabalho, descanso semanal e
remunerações devidas, nos termos da legislação laboral e contratos coletivos e individuais de trabalho em vigor.
Artigo 3.º
(Período de encerramento)
1. Os estabelecimentos devem encerrar as portas à hora fixada, sem prejuízo de se proceder ao
atendimento das pessoas que já se encontravam dentro do estabelecimento no momento do encerramento e que ainda não tivessem sido atendidas, mas dentro do limite fixado no n.º 1 do artigo
4.º.
2. Para efeitos do presente Regulamento considera-se que o estabelecimento está encerrado
quando tenha a porta fechada e não se permita a entrada de clientes, cesse o fornecimento de bens
ou a prestação de qualquer serviço no interior ou para o exterior do estabelecimento e não haja
ruído audível do exterior.
3. Em caso de incumprimento do disposto nos números anteriores considera-se que o estabelecimento se encontra em funcionamento.
Artigo 4.º
(Abastecimento e permanência)
1. Decorridos trinta minutos após o horário de encerramento, apenas podem permanecer no interior dos estabelecimentos o titular da exploração e os trabalhadores afetos ao estabelecimento.
2. É permitida a abertura, antes ou depois do horário normal do funcionamento, para fins
exclusivos e comprovados de abastecimento e limpeza do estabelecimento.
3. Em caso de incumprimento do disposto nos números anteriores considera-se que o estabelecimento se encontra em funcionamento.
Artigo 5.º
(Mapa de horário)
1. O mapa de horário de funcionamento deve ser afixado em local bem visível do exterior do estabelecimento e indicar os períodos de pausa.
2. Para o conjunto de estabelecimentos instalados num único edifício que pratiquem o mesmo horário de funcionamento, deve ser fixado um mapa de horário em local bem visível do exterior.
3. As definições do horário de funcionamento de cada estabelecimento ou de conjunto de estabelecimentos instalados no mesmo edifício, as suas alterações e o respetivo mapa não estão sujeitos a
qualquer formalidade ou procedimento, sem prejuízo de serem ouvidas as entidades representativas dos trabalhadores, nos termos da lei.

CAPÍTULO II
REGIMES ESPECIAIS DE FUNCIONAMENTO
Artigo 6.º
(Estabelecimentos de restauração e ou de bebidas
inseridos em edifícios de habitação ou contíguos)
1. Os estabelecimentos de restauração e ou de bebidas, designadamente cafés, cervejarias, casas de
chá, restaurantes, snack-bars, self-services, podem funcionar das 6 horas às 00 horas, de domingo a
5.ª feira e das 6 horas às 2 horas às sextas e sábados.
2. Caso os estabelecimentos previstos no número anterior disponham de espaço ou salas destinados a dança, podem funcionar das 6 horas às 02 horas, de domingo a 5.ª feira e das 6 horas às 4
horas às sextas e sábados.
3. Os clubes, cabarets, boîtes, discotecas, dancings, casas de fado, bares, pubs, casinos e estabelecimentos análogos podem funcionar das 10 horas às 6 horas, todos os dias da semana.
Artigo 7.º
(Horário de funcionamento das esplanadas)
1. As esplanadas podem funcionar com o mesmo horário definido para o estabelecimento.
2. A Câmara Municipal pode alargar ou restringir o limite fixado no número anterior, preenchidos
que sejam os requisitos previstos nos artigos 13.º e 14.º do presente Regulamento.
Artigo 8.º
(Outros Estabelecimentos)
Os estabelecimentos que a seguir se enunciam podem funcionar nos horários seguintes:
a) As casas de bilhares e jogos lícitos diversos podem operar das 9 às 24 horas;
b) Os cinemas, teatros, galerias e congéneres podem funcionar das 9 horas às 2 horas;
c) As lojas de conveniência podem estar abertas entre as 6 e as 2 horas;
d) Os estabelecimentos de lavagem automática de veículos, ainda que em regime de self-service,
podem funcionar 24 horas por dia se situados em zonas industriais ou com uso misto comercial/
serviço de indústria. Nos restantes casos, só podem funcionar das 8 às 21 horas.
Artigo 9.º
(Mercados Municipais)
1. Os estabelecimentos localizados nos Mercados Municipais com comunicação direta e autónoma
para o exterior ficam subordinados aos períodos de abertura e funcionamento dos mesmos.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a entidade gestora do Mercado pode autorizar
horário diverso de acordo com os limites fixados para o tipo de estabelecimento e em função da
disponibilidade de recursos humanos e materiais suficientes para apoiar a atividade.
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Artigo 10.º
(Estabelecimentos mistos)
1. Os estabelecimentos onde sejam exercidas atividades devidamente licenciadas, a que correspondam horários diferentes, ficam sujeitos a um único horário de funcionamento, em função da
atividade dominante.
2. Considera-se atividade dominante a que ocupa a maior área.

CAPÍTULO III
DO ALARGAMENTO DOS REGIMES ESPECIAIS
DE FUNCIONAMENTO E DA RESTRIÇÃO
Artigo 11.º
(Alargamento dos regimes especiais de funcionamento)
1. A Câmara Municipal pode alargar os limites dos horários previstos no Capitulo II, a requerimento dos interessados, devidamente fundamentado, desde que se observem cumulativamente os
seguintes requisitos:
a) Situar-se o estabelecimento em local em que os interesses de atividades profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem;
b) Que o alargamento não afete a segurança, a tranquilidade e o repouso na zona envolvente;
c) Que o alargamento não desrespeite as características socioculturais e ambientais da zona em que
o estabelecimento se insere, bem como as condições de circulação e de estacionamento.
2. Para efeitos do alargamento a Câmara Municipal terá em conta os interesses dos consumidores,
as necessidades de ofertas turísticas e novas formas de animação e revitalização dos espaços sob sua
jurisdição.
3. Em circunstâncias específicas, nomeadamente em ocasiões festivas, pode a Câmara Municipal
autorizar o alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos, mediante requerimento escrito pelos interessados, com pelo menos cinco dias de antecedência, do qual deve constar
o período de funcionamento pretendido e os fundamentos dessa pretensão.
4. O pedido de alargamento de horário é formulado em requerimento dirigido ao presidente da
Câmara Municipal, devendo vir acompanhado de todos os elementos que o requerente considere
adequados à pretensão formulada.
5. O prazo para decisão é fixado em 30 dias úteis, findo o qual a pretensão se considera indeferida.
6. As competências referidas no presente artigo são delegáveis no Presidente da Câmara Municipal, nos termos da lei, ou no Vereador com competência delegada.
Artigo 12.º
(Restrição)
1. A Câmara Municipal poderá restringir os horários de funcionamento dos estabelecimentos por
sua iniciativa ou a requerimento dos interessados, sempre que seja manifesta a necessidade de proteção do interesse público, designadamente a proteção dos valores ambientais, de segurança, de
tranquilidade ou a proteção da qualidade de vida dos munícipes.
2. No caso referido no número anterior, a Câmara Municipal deve ter em conta, em termos de proporcionalidade, os motivos determinantes da restrição, os interesses dos consumidores e das atividades económicas envolvidas.
3. Deve efetuar-se audiência prévia dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
4. As competências referidas no presente artigo são delegáveis no Presidente da Câmara Municipal, nos termos da lei, ou no vereador com competência delegada.
Artigo13.º
(Audiência prévia)
1. O alargamento ou a restrição dos períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos,
com exceção das situações especiais e esporádicas indicadas no art. 11.º n.º 3, envolve a audiência
das seguintes entidades:
a) A junta de freguesia onde o estabelecimento se situa e, nos casos em que o estabelecimento se
situe em rua confinante com outra freguesia, a junta de freguesia adjacente;
b) As autoridades policiais territorialmente competentes.
c) Entidades representativas dos empresários do setor e dos trabalhadores;
2. As entidades previstas no número anterior devem pronunciar-se por escrito no prazo de dez
dias úteis a contar de notificação para o efeito.
3. Os pareceres emitidos pelas entidades identificadas no ponto 1 não têm caráter vinculativo.

CAPÍTULO IV
FISCALIZAÇÃO E CONTRA-ORDENAÇÕES
Artigo 14.º
(Fiscalização)
A fiscalização do cumprimento do disposto no presente Regulamento compete à Polícia de Segurança Pública (PSP), à Guarda Nacional Republicana (GNR), à Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica (ASAE) e à Câmara Municipal de Setúbal, através dos seus serviços de fiscalização, sem
prejuízo das competências cometidas a outras entidades administrativas e policiais.
Artigo 15.º
(Contraordenações e coimas)
1. A falta de mera comunicação prévia do horário de funcionamento, bem como das suas alterações
e a falta da afixação do mapa de horário de funcionamento em violação do disposto no artigo 5.º
constitui contraordenação punível com coima de € 150 a € 450 no caso de pessoas singulares, e de €
450 a € 1 500, no caso de pessoas coletivas.
2. O funcionamento do estabelecimento fora do horário estabelecido nos termos do presente Regulamento constitui contraordenação punível com coima de € 250 a € 3 740, no caso de pessoas
singulares, e de € 2 500 a € 25 000, no caso de pessoas coletivas.
3. Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a gravidade da infração o justifique, para
além das coimas previstas nos n.os 1 e 2 acima, pode ser aplicada a sanção acessória de encerramento
do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não superior a dois anos.
4. A instrução dos processos de contraordenação referidos no presente Regulamento compete ao
Presidente da Câmara Municipal, nos termos da lei.
5. O produto das coimas, mesmo quando estas sejam fixadas em juízo, constitui receita do Município.
Artigo16.º
(Taxas)
Pela prática dos actos referidos no presente Regulamento, incluindo os pedidos de alargamento
e a reapreciação das restrições dos horários de funcionamento, a requerimento dos interessados,

são devidas as taxas fixadas no Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de
Setúbal.
Artigo 17.º
(Disposição revogatória)
É revogado o Regulamento dos Horários dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação
de Serviços do Município de Setúbal, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de Setúbal
em 27 de junho de 2014, sob proposta da Câmara Municipal de 4 de junho de 2014.
Artigo 18.º
(Casos omissos)
Em tudo o que o presente Regulamento for omisso, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2015,
de 16 de janeiro (Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração – RJACSR), e na restante legislação em vigor.
Artigo 19.º
(Entrada em vigor)
O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicitação, nos termos da lei.

AVISO
Maria das Dores Marques Banheiro Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, torna
público que nos termos e para os efeitos do disposto nos Artigos 139º e 140º, do novo Código do
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, foi
aprovado o “Regulamento de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Setúbal”, tendo
sido presente à reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 3 de abril de 2019 e aprovada
em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2019, cujo texto se anexa ao presente
aviso, podendo ser também consultado na página oficial do Município na internet em www.munsetubal.pt.
Setúbal, 7 de maio de 2019
A PRESIDENTE DA CÂMARA, Maria das Dores Meira

REGULAMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO
NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
PREÂMBULO
O Projeto de Regulamento de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Setúbal, visa
constituir um instrumento facilitador do enquadramento legal do acesso e exercício de determinadas atividades económicas, oferecendo uma maior segurança aos operadores económicos e potenciando um ambiente mais favorável ao acesso e exercício das atividades em causa, criando ao
mesmo tempo, condições para um desenvolvimento económico sustentado.
Nesse âmbito, o Projeto de Regulamento de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de
Setúbal, tem por normas habilitantes as disposições conjugadas do n.º 7 do artigo 112.º e do artigo
241.º da Constituição da República Portuguesa, dos artigos 99.º, 100.º, 101.º e 136.º do novo Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a alínea g)
do n.º 1 do artigo 25.º, o n.º 1 do artigo 33.º e da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Decreto-Lei n.º
48/2011, de 1 de abril, que aprovou o “Licenciamento Zero”, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012,
de 11 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, tendo este último diploma aprovado o
RJACSR - Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração.
No que concerne à ponderação custo-benefício das medidas previstas, determinada pelo artigo 99.º
do Código do Procedimento Administrativo, não sendo as mesmas mensuráveis, indicam-se como
custos as medidas que impõem restrições e/ou proibições de exercício.
Sendo que tais restrições estarão sempre fundamentadas nos princípios da proporcionalidade e
da prossecução do interesse público, que se traduzem em benefícios diretos, ainda que não diretamente quantificáveis, traduzidos nas vantagens que advêm da regulação de aspetos que competem
diretamente com a liberdade de concorrência, bem como á qualidade de vida traduzida nas suas
várias vertentes de, direito ao sossego, descanso e à segurança pública.
Em reunião ordinária, realizada em 31 de outubro de 2018, da Câmara Municipal de Setúbal, ao
abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo foi determinado o início do
procedimento de aprovação do Regulamento de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município
de Setúbal ao Regime Jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 15 de janeiro.
Após aprovação, a proposta foi submetida, nos termos do artigo 101.º, do Código do Procedimento
Administrativo, a consulta pública, por um período de 30 dias, através da sua publicação no Jornal
de Deliberações do Município de Setúbal, no sítio eletrónico oficial do município em www.munsetubal.pt., bem como pelo aviso n.º 17153/2018, publicado no Diário da República n.º 227/18 – 2.ª
serie, de 26 de novembro de 2018.
Tendo o período supramencionado decorrido até 7 de janeiro de 2019, não se constituíram quaisquer interessados.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e nos termos conjugados dos artigos 100.º e
122.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, e pelo período de dez dias úteis, foram
ouvidas as seguintes entidades:
Comando Distrital da PSP de Setúbal,
Destacamento Territorial da GNR de Setúbal;
Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da ASAE;
Juntas de Freguesia do Município de Setúbal;
Associação do Comércio Indústria Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;
Associação Portuguesa dos Centros Comerciais;
Associação Portuguesa Para a Defesa do Consumidor – DECO;
Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo;
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – AHRESP;
Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição – APED;
União de Sindicatos de Setúbal;
Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares do Sul;
Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Serviços.
As quais aderiram à proposta apresentada, não tendo proposto alterações.
Considerando que compete à Câmara Municipal do Setúbal elaborar e submeter à aprovação da
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Assembleia Municipal os projetos de regulamentos com eficácia externa do Município, conforme
decorre das disposições conjugadas da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborado o presente Regulamento
de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Setúbal, que se submete a deliberação da
Câmara Municipal.

2. As competências atribuídas no presente Regulamento ao Presidente da Câmara Municipal de
Setúbal poderão ser delegadas em qualquer dos Vereadores.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 4.º
Requisitos para o exercício da atividade
1. O exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário no Município de Setúbal só é permitido nos casos seguintes:
a) Aos vendedores ambulantes nas zonas e locais autorizados para o exercício da atividade, nos
termos do presente Regulamento;
b) Aos prestadores de serviços de restauração ou de bebidas em unidades móveis ou amovíveis
autorizados para o exercício da atividade, nos termos do presente Regulamento.
2. O exercício das atividades de feirante e de vendedor ambulante está sujeito à apresentação de
uma mera comunicação prévia à Direção-Geral das Atividades Económicas, abreviadamente designada por DGAE, através do Balcão do Empreendedor, salvo no caso dos empresários não estabelecidos em território nacional que exerçam tais atividades em regime de livre prestação de serviços,
os quais estão isentos do requisito de apresentação de mera comunicação prévia.
3. O exercício da atividade de restauração ou de bebidas não sedentária na área do Município de
Setúbal, só é permitido a quem tenha apresentado mera comunicação prévia à Câmara Municipal
de Setúbal, através do Balcão do Empreendedor, mesmo tratando-se de empresários não estabelecidos em território nacional que exerçam tais atividades em regime de livre prestação de serviços. A
comunicação prévia é remetida de imediato à DGAE para efeitos de reporte estatístico.
4. A cessação da atividade deve ser comunicada, através do Balcão do Empreendedor, até 60 dias
após a ocorrência do facto.

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação
1. O presente Regulamento estabelece as regras para o exercício do comércio a retalho não sedentário no Município de Setúbal, designadamente:
a) Atividade de venda ambulante;
b) Atividade de restauração ou de bebidas em unidades móveis ou amovíveis.
2. Tendo em vista o exercício das atividades mencionadas no número anterior, o presente Regulamento fixa as zonas e horários autorizados e as condições de ocupação do espaço, colocação dos
equipamentos e exposição dos produtos.
3. O presente Regulamento não se aplica:
a) Aos eventos de exposição e de amostra, ainda que nos mesmos se realizem vendas a título acessório;
b) Aos eventos exclusivos ou predominantemente destinados à participação de agentes económicos titulares de estabelecimentos, que procedam a vendas ocasionais e esporádicas fora dos seus
estabelecimentos;
c) Às mostras de artesanato, predominantemente destinadas à participação de artesãos;
d) À Feira de Sant’Iago, que se rege por Regulamento próprio;
e) Ao exercício do comércio em mercados municipais ou noutros locais sujeitos a regulamentação
própria;
f) À distribuição domiciliária efetuada por conta de agentes económicos titulares de estabelecimentos para fornecimento de géneros alimentícios, bebidas ou outros bens de consumo doméstico
corrente;
g) À venda ambulante de lotarias, regulada pelo Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro na
sua redação atual.
Artigo 2.º
Definições
Para efeitos do presente Regulamento, entende -se por:
a) Agricultor-vendedor: aquele que apenas comercializa produtos de produção própria, designadamente produtos agropecuários;
b) Atividade de comércio a retalho não sedentário: a atividade de comércio a retalho em que a
presença do comerciante nos locais de venda, em feiras ou de modo ambulante, não reveste um
caráter fixo e permanente, podendo ser realizada, nomeadamente, em unidades móveis ou amovíveis;
c) Atividade de restauração ou de bebidas não sedentária: a atividade de prestação de serviços de
alimentação e de bebidas, mediante remuneração, em que a presença do prestador nos locais da
prestação não reveste um caráter fixo e permanente, podendo ser realizada, nomeadamente, em
unidades móveis ou amovíveis bem como em instalações fixas onde se realizem menos de 20 eventos anuais, com uma duração anual acumulada máxima de 30 dias;
d) Balcão do Empreendedor: balcão único eletrónico;
e) DGAE: Direção-Geral das Atividades Económicas;
f) Equipamento amovível: equipamento de apoio à venda ambulante, sem fixação ao solo;
g) Equipamento móvel: equipamento de apoio à venda ambulante que pressupõe a existência de
rodas;
h) Espaço público: a área de acesso livre e de uso coletivo, afeta ao domínio público das autarquias
locais, designadamente passeios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos, pontes, viadutos,
parques, jardins, lagos, fontes e demais espaços municipais não afetos ao domínio privado do Município de Setúbal;
i) Livre prestação de serviços: a faculdade de empresário em nome individual, nacional de Estado
Membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu ou de pessoa coletiva constituída ao
abrigo de um desses Estados Membros, previamente estabelecidos noutro Estado Membro, aceder
e exercer uma atividade de comércio ou de serviços em Território Nacional de forma ocasional e
esporádica, sem que aqui se estabeleçam, sujeitos apenas a determinados requisitos nacionais, que
lhes sejam aplicáveis nos termos legais;
j) Local de venda: espaço onde é permitido realizar a atividade;
k) Participantes ocasionais: artesãos, vendedores ambulantes, pequenos agricultores e pequenos
agricultores que não estejam constituídos como operadores económicos e pretendam participar na
feira para vender produtos da sua produção, por razões de subsistência devidamente comprovadas
pela Junta de Freguesia da área de residência;
l) Produtos alimentares ou géneros alimentícios: os alimentos para consumo humano, conforme
definidos pelo art.º 2 do Regulamento (CE) N.º 178/2000, de Parlamento Europeu e do Conselho de
28 de janeiro de 2000, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matérias de
segurança dos géneros alimentícios;
m) RJACSR: Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua atual redação;
n) Unidade amovível: equipamento de apoio à venda ambulante, sem fixação ao solo;
o) Unidade móvel: equipamento de apoio à venda ambulante que pressupõe a existência de rodas;
- Foram retiradas das definições e substituídas pelas definições de equipamento amovível e equipamento móvel, respetivamente.
p) Venda ambulante em locais fixos: a venda de produtos ao público consumidor por vendedor ambulante, em locais fixos e fora dos mercados municipais, devidamente demarcados pela Câmara
Municipal, utilizando na venda meios próprios ou outros colocados à disposição por aquela entidade;
q) Vendedor ambulante: a pessoa singular ou coletiva que exerce de forma habitual a atividade de
comércio a retalho de forma itinerante, designadamente em unidades móveis ou amovíveis instaladas fora de recintos;
r) Zona de venda: área delimitada onde é possível realizar a venda ambulante, podendo integrar
vários locais de venda.
Artigo 3.º
Delegação e subdelegação de competências
1. As competências atribuídas pelo presente Regulamento à Câmara Municipal de Setúbal poderão
ser delegadas no Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de subdelegação em qualquer dos
Vereadores.

CAPÍTULO II
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO

Artigo 5.º
Produtos proibidos
1. É proibido o comércio a retalho não sedentário dos seguintes produtos:
a) Produtos fitofarmacêuticos abrangidos pela Lei n.º 26/2013, de 11 de abril;
b) Medicamentos e especialidades farmacêuticas;
c) Aditivos alimentares para animais, pré-misturas preparadas com aditivos para alimentos para
animais e alimentos compostos para animais que contenham aditivos a que se refere o n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 183/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de janeiro;
d) Armas e munições, pólvora e quaisquer outros materiais explosivos ou detonantes;
e) Combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos, com exceção do álcool desnaturado, carvão e lenha;
f) Moedas e notas de banco, exceto quando o ramo de atividade do lugar de venda corresponda à
venda desse produto estritamente direcionado ao colecionismo;
g) Veículos automóveis e motociclos, em modo ambulante, estacionados na via pública ou em local
privado de utilização coletiva;
h) Bebidas alcoólicas num raio de 100 metros em relação ao perímetro exterior de estabelecimentos escolares.
i) Venda de peixe congelado, crustáceos, moluscos bivalves. A venda de produtos derivados de
pesca, frescos, inclusive moluscos bivalves, poderá realizar-se, uma vez verificados os requisitos
higio-sanitarios e as condições gerais de comercialização previstas no Decreto-Lei n.º 293/98, de
18 de setembro e nas Portarias n.º 1421/2006, de 21 de dezembro e n.º 74/2014, de 20 de março, e
demais legislações comunitárias conexas.
2. Para além dos produtos indicados no número anterior, poderá ainda ser proibida a venda de
produtos por razões higio-sanitarios e de interesse público.
3. É expressamente proibida a comercialização de produtos contrafeitos e de todos os que violem
as prescrições constantes das normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 6.º
Comercialização de produtos
1. No exercício do comércio não sedentário, os vendedores ambulantes e os prestadores de serviços de restauração ou de bebidas com carater não sedentário, devem obedecer à legislação específica aplicável aos produtos comercializados, designadamente as constantes do Regime Jurídico de
Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, abreviadamente designado por RJACS;
2. É proibida a venda de produtos suscetíveis de violar direitos de propriedade industrial.
3. São proibidas as práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas.
4. Os bens com defeito devem estar devidamente identificados e separados dos restantes bens de
modo a serem facilmente reconhecidos pelos consumidores.
Artigo 7.º
Indicação e afixação de preços
1. Todos os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda final ao
consumidor.
2. O preço deve ser exibido em dígitos, afixado de modo visível, inequívoco e perfeitamente legível,
através da aposição de letreiros, etiquetas ou listas.

CAPÍTULO III
VENDA AMBULANTE
SECÇÃO I
ZONAS E LOCAIS AUTORIZADOS À VENDA AMBULANTE
Artigo 8.º
Zonas e locais de venda
1. O exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário por vendedores ambulantes com
ou sem caráter de permanência apenas é permitido no espaço público fora dos Centros Históricos
(de Setúbal e Vila Nogueira de Azeitão) delimitados no ANEXO I e dos locais identificados no art.º
12.º;
2. Por deliberação da Camara Municipal, ou por despacho do seu Presidente, podem ser fixados ou
alterados os locais de venda.
3. A alteração dos locais autorizados à venda ambulante é tornada pública através de edital afixado
nos locais de estilo, no sítio da internet do Município de Setúbal e no Balcão do Empreendedor.
4. Na definição de novos locais autorizados à venda ambulante devem ser respeitadas as condições
da instalação de equipamento e as zonas de proteção estabelecidas nos artigos 31.º e 32º do presente
regulamento, respetivamente.
5. Em dias de feiras, festas ou quaisquer eventos em que se preveja aglomeração de público, a Câmara Municipal pode alterar e/ ou condicionar a venda ambulante nos locais e nos horários fixados,
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mediante edital publicitado no sítio na Internet da Câmara Municipal e ainda no Balcão do Empreendedor, com uma semana de antecedência.
6. Em espaços privados, o exercício da atividade de venda ambulante pressupõe o prévio consentimento do proprietário do espaço, assim como a sujeição a controlo administrativo prévio da utilização do solo, nos termos previstos no regime jurídico da urbanização e da edificação, desde que
sejam respeitadas as condições da instalação de equipamento e as zonas de proteção estabelecidas
no presente regulamento.
7. A Presidente da Câmara Municipal pode, a título excecional, autorizar períodos de venda ambulante em zonas de proteção, desde que tal autorização seja fundamentada em motivos ponderosos e
ou de interesse municipal.

SECÇÃO II
CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
Artigo 9.º
Condições de colocação dos equipamentos de apoio à venda ambulante
1. A colocação dos equipamentos de apoio ao exercício da atividade de venda ambulante deve reservar um corredor de circulação de peões igual ou superior a 1,50 m, entre o limite exterior do
passeio e os equipamentos.
2. Em zonas exclusivamente pedonais, a ocupação do espaço público com equipamentos não
poderá impedir a circulação dos veículos de emergência, devendo, para tal, ser deixado livre e
permanentemente, um corredor com a largura mínima de 2,80 m em toda extensão do arruamento.
3. Em zonas mistas, pedonais e de circulação de veículos automóveis:
a) Deverá ser deixado um espaço de circulação pedonal com a largura mínima de 1,5 m;
b) Deverá ser deixado um espaço de circulação para veículos automóveis com a largura mínima de
2,80 m;
c) Não pode existir ocupação da zona de circulação de veículos automóveis, por equipamentos de
apoio ou seus utilizadores.
4. Nos passeios com paragens de veículos de transportes coletivos de passageiros, bem como junto
a passadeiras de peões não é permitida a instalação de equipamentos numa zona de 5 m, para cada
um dos lados da paragem ou da passadeira.
5. Nas vias prioritárias para corredores de emergência deverão ser respeitadas as disposições regulamentares aplicáveis e as prescrições indicadas nos respetivos planos de emergência.
6. A instalação de equipamentos de apoio à venda ambulante deve ainda respeitar as seguintes
condições:
a) Não alterar a superfície do pavimento onde é instalada, sem prejuízo da possibilidade de instalação de um estrado, amovível, e apenas caso a inclinação do pavimento assim o justifique;
b) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada, ou, no caso de não existirem
passeios, não ocupar mais de 25 % da largura do arruamento, sem prejuízo da livre circulação automóvel;
c) Ser instalado exclusivamente na área de ocupação autorizada para a venda ambulante, não podendo exceder os seus limites;
d) Ser próprio para uso no exterior e de desenho e cor adequados ao ambiente urbano em que o
mobiliário está inserido;
e) Ser instalado exclusivamente durante a permanência do vendedor ambulante no local, devendo
ser retirado após o horário permitido para a venda ambulante;
f) Os guarda-sóis, quando existam, devem ser fixos a uma base que garanta a segurança dos utilizadores, devendo ser facilmente removíveis
7. A ocupação do espaço público para a venda ambulante deve contemplar o espaço necessário para
a instalação dos equipamentos de apoio, bem como o espaço mínimo imprescindível para a circulação dos utentes ou utilizadores.
Artigo 10.º
Condições de atribuição do direito de ocupação do espaço público
1. A Câmara Municipal pode atribuir direitos de ocupação do espaço público para o exercício da
venda ambulante na área do Município.
2. A atribuição do direito de ocupação do espaço público faz-se mediante hasta pública, a qual
deve assegurar a não discriminação entre operadores económicos nacionais e provenientes de
outros Estados-Membros da União Europeia, e observará os princípios da imparcialidade e transparência.
3. O direito atribuído é pessoal e intransmissível.
4. A atribuição do direito de ocupação do espaço público é efetuada pelo prazo de um ano, a contar
da realização do procedimento de hasta pública, e mantem-se na titularidade do vendedor ambulante enquanto este der cumprimento às obrigações decorrentes dessa titularidade.
5. Caberá à Câmara Municipal a organização de um registo dos espaços públicos atribuídos.
Artigo 11.º
Procedimento de Seleção — Hasta Pública
1. O procedimento de hasta pública referido no artigo anterior é publicitado em edital, em sítio
na Internet da Câmara Municipal, num dos jornais com maior circulação no Município e ainda no
«Balcão do empreendedor».
2. Do edital que publicita o procedimento de seleção constará, designadamente, os seguintes elementos:
a) Identificação da Câmara Municipal, endereço, números de telefone, correio eletrónico, telefax
e horário de funcionamento;
b) Modo de apresentação das candidaturas;
c) Prazo para a apresentação de candidaturas;
d) Identificação dos espaços públicos abrangidos pelo procedimento;
e) Prazo do direito de ocupação dos espaços públicos;
f) Valor das taxas a pagar pelo direito de ocupação dos espaços públicos;
g) Garantias a apresentar, quando a estas houver lugar;
h) Documentação exigível aos candidatos;
i) Outras informações consideradas úteis.
3. A apresentação de candidaturas é realizada mediante preenchimento de formulário disponibilizado para o efeito.
4. O procedimento de seleção, bem como o esclarecimento de dúvidas e a resolução de eventuais
reclamações surgidas, será da responsabilidade de uma comissão nomeada pela Câmara Municipal,
composta por um presidente e dois vogais.
5. A Câmara Municipal aprovará os termos em que se efetuará o procedimento de seleção, definindo.
6. O pagamento da taxa pelo direito de ocupação do espaço público é efetuado nos termos previstos
no Regulamento de Taxas em vigor no Município de Setúbal.
7. Caso o candidato contemplado não proceda ao pagamento do referido valor a atribuição fica sem
efeito.

8. Só será efetivada a atribuição do espaço público após o candidato ter feito prova de ter a sua situação regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social, no âmbito do exercício da
sua atividade.
Artigo 12.º
Zonas de Proteção
1. É proibida a venda ambulante no Centro Histórico, em locais situados a menos de 50 metros dos
Paços do Concelho do Município de Setúbal, de Monumentos, do Palácio da Justiça, Igrejas, Estabelecimentos de Ensino, Centro de Saúde, imóveis de interesse público, em toda a extensão da frente
ribeirinha, bem como nas praias do Concelho;
2. É proibida a venda ambulante em locais situados a menos de 300 m, dos mercados municipais,
durante o seu horário de funcionamento.
3. É proibida a venda ambulante junto a estradas nacionais e municipais, bem como nas bermas
que as circunde;
4. É proibida a venda ambulante junto a rotundas, cruzamentos e entroncamentos e ainda nas ruas
ou outros acessos nos quais possa ser prejudicado o trânsito de pessoas e bens.
5. É proibida a venda ambulante junto às estradas nacionais e municipais, incluindo nos troços
dentro das povoações que constituam arruamentos destas.
6. Exceto nas situações previstas no n.º 4 do art.º 8.º do presente Regulamento.
Artigo 13.º
Horário da venda ambulante
1. O período de exercício da venda ambulante e da prestação de serviços de restauração ou de bebidas não sedentária é das 07h00 às 00h00.
2. Quando a atividade da venda ambulante se realize no decurso de espetáculos desportivos, recreativos e culturais, festas e arraiais pode a Câmara Municipal alterar os locais e horários de venda
ambulante, bem como os seus condicionamentos.

SECÇÃO III
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS VENDEDORES AMBULANTES
Artigo 14.º
Direitos dos vendedores ambulantes
A todos os vendedores ambulantes assiste, designadamente, o direito a:
a) Ocupar o local de venda ambulante autorizado, nos termos e condições previstas no presente
regulamento;
b) Exercer a sua atividade no horário estabelecido no presente regulamento;
c) Utilizar de forma mais conveniente à sua atividade os locais autorizados, desde que sejam cumpridas as regras impostas pelo presente regulamento e demais legislações aplicável.
Artigo 15.º
Obrigações dos vendedores ambulantes
Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do art.º 5 do presente regulamento, no exercício da sua atividade,
o vendedor ambulante é obrigado designadamente a:
a) Fazer-se acompanhar do comprovativo da apresentação à Direção--Geral das Atividades Económicas, no «Balcão do empreendedor», da mera comunicação prévia;
b) Fazer-se acompanhar de faturas comprovativas da aquisição de produtos para venda ao público,
nos termos previstos no Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, e exibi-las sempre que solicitados pelas autoridades competentes, com exceção dos artigos de fabrico ou produção próprios
do vendedor ambulante;
c) Proceder ao pagamento das taxas previstas, dentro dos prazos fixados para o efeito;
d) Afixar, de modo visível, inequívoco, fácil e perfeitamente legível, em letreiros, etiquetas ou listas, os preços dos produtos expostos, bem como os horários praticados;
e) Ocupar apenas o espaço correspondente ao espaço de venda que lhe foi atribuído, não ultrapassando os seus limites;
f) Não comercializar produtos ou exercer atividade diferente da autorizada;
g) Tratar com zelo e cuidado todos os equipamentos coletivos colocados à sua disposição pela Câmara Municipal;
h) Não utilizar qualquer forma de publicidade enganosa relativamente aos produtos expostos, nos
termos da lei;
i) Não afetar a estética ou o ambiente do lugar onde exerce a sua atividade;
j) Cumprir as normas de higiene e segurança quanto ao acondicionamento, transporte, armazenagem,
exposição, embalagem e venda de produtos alimentares;
k) Tratar de forma educada e respeitosa todos aqueles com quem se relacionem;
l) deixar os passeios e a área ocupada, bem como a zona circundante num raio de 3 metros, completamente limpos, sem qualquer tipo de resíduos, nomeadamente detritos ou restos, papéis, caixas ou outros artigos semelhantes.
Artigo 16.º
Proibições
É proibido aos vendedores ambulantes:
a) Exercer a atividade fora do local e do horário autorizado;
b) Exercer a atividade de comércio por grosso;
c) Impedir ou dificultar por qualquer forma o trânsito nos locais destinados à circulação de veículos e peões e lugares de estacionamento;
d) Impedir ou dificultar o acesso aos meios de transporte e às paragens dos respetivos veículos;
e) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e a edifícios públicos ou privados, bem como o
acesso ou a exposição dos estabelecimentos comerciais;
f) Instalar com carácter duradouro e permanente quaisquer estruturas de suporte à atividade para
além das que forem criadas pela Câmara Municipal para esse efeito;
g) Fazer publicidade sonora ou outra em condições que possam perturbar a vida normal das populações.
h) Vender produtos suscetíveis de violar direitos de propriedade industrial, bem como a prática de
atos de concorrência desleal, nos termos da legislação em vigor;
i) Estacionar para expor ou comercializar produtos, fora dos locais em que a venda seja permitida;
j) Expor para venda, artigos, géneros ou produtos que tenham de ser pesados ou medidos sem estarem munidos das respetivas balanças, pesos e medidas devidamente aferidos e em perfeito estado
de conservação e limpeza;
k) Formar filas duplas de exposição de artigos para venda;
Artigo 17.º
Responsabilidade
O titular do direito de ocupação do espaço publico para venda ambulante é responsável pela atividade exercida e por quaisquer ações ou omissões praticadas pelos seus colaboradores.
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Artigo 18.º
Equipamento
1. Os tabuleiros, balcões ou bancadas utilizadas para exposição, venda ou arrumação de produtos
alimentares deverão ser construídos em material resistente facilmente lavável.
2. Todo o material de exposição, venda, arrumação ou depósito deverá ser mantido em rigoroso
estado de higiene e limpeza.
Artigo 19.º
Caducidade
1. Os direitos do vendedor ambulante e do caducam:
a) Por extinção da atividade ou morte do titular;
b) Por renúncia do seu titular;
c) Por falta de pagamento das taxas, dentro do prazo fixado para o efeito.
d) Se o vendedor ambulante não cumprir as obrigações e proibições previstas no presente regulamento;
e) Quando o vendedor ambulante não acatar ordem legítima emanada dos trabalhadores municipais, da entidade gestora da feira e das autoridades policiais, ou interferir indevidamente na sua
ação, enquanto se encontrarem no exercício das suas funções, nomeadamente, ofendendo-os na
sua integridade física ou insultando a sua honra e dignidade.
2. A caducidade dos direitos nos termos das alíneas anteriores não confere ao seu titular direito a
qualquer indemnização.
3. A caducidade carece de declaração que a proclame.
4. Declarada a caducidade prevista neste artigo, o vendedor ambulante deve proceder à remoção do
equipamento instalado, sob pena de o Município de Setúbal poder proceder à respetiva remoção,
após notificação, a expensas do titular da ocupação, imputando-lhe ainda as despesas de depósito,
indemnizações e sanções pecuniárias exigíveis.
5. A remoção deve ser complementada com a necessária limpeza do local, de modo a repor as condições existentes à data da ocupação.

CAPÍTULO V
ATIVIDADE DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS NÃO SEDENTÁRIA
Artigo 20.º
Condições atribuição do direito de ocupação do espaço de venda
1. O exercício da atividade de restauração ou de bebidas não sedentária, em unidades móveis, amovíveis ou fixas de uso temporário segue as condições previstas no presente regulamento para o exercício da venda ambulante, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2. A atribuição do direito de ocupação do espaço de venda referida no número anterior é efetuada
pelo prazo de um ano, a contar da realização do procedimento de seleção, e mantém-se na titularidade do prestador de serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário enquanto
este der cumprimento às obrigações decorrentes da titularidade.
Artigo 21.º
Condições para o exercício da prestação de serviços de restauração
ou de bebidas com carater não sedentário
1. As unidades móveis ou amovíveis devem apresentar as seguintes características:
a) Ser em materiais facilmente laváveis e de cores neutras;
b) Ter as dimensões máximas de 3 m de largura por 7 m de comprimento e, quando abertas, não
possuir elementos cuja projeção no espaço público ultrapasse 2 m;
c) Ter um sistema de abertura e de proteção dos agentes atmosféricos através de elementos de correr ou rebatíveis, de modo a evitar a utilização de elementos apostos à estrutura móvel.
2. A ocupação do espaço público é circunscrita ao espaço utilizado pelas unidades móveis ou
amovíveis e pelos contentores para a recolha de resíduos, com exceção do disposto no número
seguinte.
3. Pode ser permitida a ocupação do espaço público com esplanada aberta, nos termos e condições
previstos no Regulamento de Ocupação do Espaço Público e de Publicidade do Município de Setúbal, cuja área não seja superior à das unidades móveis ou amovíveis e apenas durante o período de
funcionamento permitido.
4. O espaço público onde as unidades móveis ou amovíveis e a esplanada são instaladas, bem como
a faixa contígua de 3 m, devem ser mantidos em perfeito estado de higiene e limpeza.
5. As unidades de restauração ou de bebidas móveis, amovíveis ou fixas de uso temporário devem
cumprir os requisitos constantes do capítulo III do anexo II ao Regulamento (CE) n.º 852/2004, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004.

CAPÍTULO VI
FISCALIZAÇÃO E REGIME SANCIONATÓRIO
Artigo 22.º
Competência para a Fiscalização
1. Sem prejuízo das competências atribuídas por Lei a outras Entidades, a competência para a fiscalização do cumprimento das obrigações previstas no presente Regulamento pertence à Camara
Municipal.
2. Sempre que o necessitem, para o desempenho célere e eficaz das suas funções, os trabalhadores
incumbidos da atividade fiscalizadora podem recorrer às autoridades policiais.
Artigo 23.º
Objeto da Fiscalização
A fiscalização a exercer no âmbito do presente Regulamento incide na verificação factual e na referenciação de todas as situações existentes nos locais de venda sitas na área geográfica do Município
de Setúbal, com especial incidência nas que possam, de modo direto ou indireto, violar disposições
legais ou regulamentares, como ainda numa permanente ação pedagógica de informação aos feirantes e vendedores ambulantes tendo em vista a salvaguarda da saúde pública, dos direitos dos
consumidores, da sã concorrência e prevenção de infrações.
Artigo 24.º
Competência Sancionatória
1. A competência para determinar a instrução do processo de contraordenação para aplicar a respetiva coima e eventuais sanções acessórias, quando tal não incumba ao Inspetor-geral da ASAE,
pertence ao Presidente da Câmara, podendo ser delegada em qualquer dos Vereadores.
2. À Câmara Municipal, no âmbito do número anterior, compete a aplicação de coima e das sanções acessórias, assim como, ordenar a apreensão provisória de objetos, bem como determinar o
destino a dar aos objetos declarados perdidos a título de sanção acessória, salvo disposição legal em
contrário.

Artigo 25º
Classificação das contraordenações e montante das coimas
1. No âmbito do presente regulamento, as contraordenações classificam -se em leves e graves, sem
prejuízo do montante das coimas estabelecidas em legislação específica.
2. Constitui contraordenação classificada como grave:
a) A violação do artigo 15.º do presente Regulamento;
b) A venda ambulante e a prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário em violação do disposto no presente regulamento, nomeadamente em zona ou local não
autorizado, em desrespeito das condições de ocupação do espaço, colocação dos equipamentos e
exposição dos produtos ou em incumprimento do horário autorizado, ou perturbadoras da vida
normal das populações.
3. Constitui contraordenação classificada como leve:
a) A falta de apresentação de mera comunicação prévia para o exercício da atividade de restauração
ou de bebidas com caráter não sedentária;
b) A falta de comunicação de cessação da atividade de restauração ou de bebidas com caráter não
sedentária;
c) O início do exercício da atividade de restauração ou de bebidas com caráter não sedentária, após
a apresentação de mera comunicação prévia, em desconformidade com os dados e elementos que
instruíram a mera comunicação prévia;
4. As contraordenações graves previstas no n.º 2 são puníveis com as seguintes coimas:
a) Tratando-se de pessoa singular, de € 1 200,00 a € 3 000,00;
b) Tratando-se de microempresa, de € 3 200,00 a € 6 000,00;
c) Tratando-se de pequena empresa, de € 8 200,00 a € 16 000,00;
d) Tratando-se de média empresa, de € 16 200,00 a € 32 000,00;
e) Tratando-se de grande empresa, de € 24 200,00 a € 48 000,00.
5. As contraordenações leves previstas no n.º 3 são puníveis com as seguintes coimas:
a) Tratando-se de pessoa singular, de € 300,00 a € 1 000,00;
b) Tratando-se de microempresa, de € 450,00 a € 3 000,00;
c) Tratando-se de pequena empresa, de € 1 200,00 a € 8 000,00;
d) Tratando-se de média empresa, de € 2 400,00 a € 16 000,00;
e) Tratando-se de grande empresa, de € 3 600,00 a € 24 000,00.
6. Considera-se, para efeitos do disposto nos números anteriores:
a) Microempresa, a pessoa coletiva que emprega menos de 10 trabalhadores;
b) Pequena empresa, a pessoa coletiva que emprega de 10 a menos de 50 trabalhadores;
c) Média empresa, a pessoa coletiva que emprega de 50 a menos de 250 trabalhadores;
d) Grande empresa, a pessoa coletiva que emprega 250 ou mais trabalhadores.
7. As contraordenações previstas nos números anteriores são puníveis nos termos do art.º 143.º
do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR).
8. A negligência é punível, sendo os limites mínimos e máximos das coimas a aplicar reduzidos
pela metade.
9. A tentativa é punível com coima aplicável à contraordenação consumada especialmente atenuada.
Artigo 26.º
Reincidência
1. Considera-se reincidência a prática de contraordenação idêntica antes de decorrido o prazo de
um ano sobre a data do carácter definitivo da decisão administrativa.
2. Em caso de reincidência, o montante da coima aplicável é elevado em um terço.
3. O agravamento não pode exceder a medida da coima aplicável nas condições do número anterior.
4. A coima a aplicar não pode ir além do valor máximo previsto no art.º 143.º do Regime Jurídico de
Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR).
5. Caso haja segunda reincidência, a inscrição do vendedor poderá ser cancelada pela Câmara
Municipal, ficando o mesmo impedido de exercer a venda na área do Concelho pelo período de
um ano.
Artigo 27.º
Sanções acessórias
No caso da prática de contraordenações classificadas como graves nos termos do presente Regulamento, poderão ser aplicadas em simultâneo com as coimas as sanções acessórias previstas no
artigo 144.º do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR).
Artigo 28.º
Regime de Apreensão de Bens
1. Podem ser provisoriamente apreendidos os objetos que serviram ou estavam destinados a servir à prática de uma contraordenação, bem como quaisquer outros que forem suscetíveis de servir
de prova da mesma.
2. Será lavrado auto de apreensão com a discriminação pormenorizada de todos os bens apreendidos, com indicação da data e local da apreensão, identificação do agente que a efetuou, entregando-se cópia ao infrator.
3. Os bens apreendidos poderão ser levantados pelo infrator, desde que proceda ao pagamento
voluntário da coima aplicável pelo seu valor mínimo, quando admissível, até à fase de decisão do
processo de contraordenação.
4. No caso previsto no número anterior, os bens devem ser levantados no prazo máximo de 10
dias.
5. Decorrido o prazo referido no número anterior, os bens só poderão ser levantados após a fase
de decisão do processo de contraordenação.
6. Proferida a decisão final, que será notificada ao infrator, este dispõe de um prazo de 5 dias para
proceder ao levantamento dos bens apreendidos.
7. Decorrido o prazo a que se refere o número anterior sem que os bens apreendidos tenham sido
levantados, a Câmara Municipal dar-lhes-á o destino tido por mais conveniente, nomeadamente,
e de preferência a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas.
8. Se da decisão final resultar que os bens apreendidos revertem a favor do Estado, a Câmara Municipal procederá de acordo como disposto no número anterior.
9. Quando os bens apreendidos sejam perecíveis, observar-se-á o seguinte:
a) Encontrando-se os bens em boas condições higiossanitárias, ser-lhes-á dado o destino tido
por mais conveniente;
b) Encontrando-se os bens em estado de deterioração, serão destruídos.
Artigo 29.º
Depósito de bens
1. Os bens apreendidos serão depositados sob a ordem e responsabilidade de Câmara Municipal,
constituindo-se esta como fiel depositária.
2. O depósito de bens apreendidos determina a aplicação da taxa prevista na tabela de taxas e licenças em vigor no Município.
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Artigo 30.º
Destino do Produto das Coimas
Independentemente da fase em que se torne definitiva ou transite em julgado a decisão condenatória, o produto das coimas aplicadas no âmbito dos processos de contraordenação tramitados ao
abrigo do presente regime, é repartido da seguinte forma e nos termos da lei:
a) 90% para o Município;
b) 10% para a Entidade Autuante.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.º 31.º
Taxas
As taxas previstas no presente Regulamento são fixadas de acordo com o previsto no Regulamento
Municipal de Taxas e outras Receitas do Município de Setúbal.

Artigo 32.º
Casos Omissos
Em tudo o que o presente Regulamento for omisso, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2015
de 16 de janeiro (Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR)) e pela restante legislação em vigor.
Artigo 33.º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, são revogadas todas as disposições de natureza
regulamentar, aprovadas pelo Município de Setúbal em data anterior à aprovação do presente Regulamento e que com o mesmo estejam em contradição, ou cujas normas legais tenham sido revogadas, designadamente o Regulamento da Venda Ambulante do Concelho de Setúbal e o Regulamento
das Feiras do Concelho de Setúbal.
Artigo 34.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor decorridos 15 dias após a sua publicação.

ANEXO 1 - Mapas dos Centros Históricos de Setúbal eANEXO
de Vila1 Nogueira de Azeitão
• Mapas do Centro Histórico de Setúbal e
• Mapa do Centro Histórico de Vila Nogueira de Azeitão

Mapas dos Centros Históricos de Setúbal e de Vila Nogueira de Azeitão
ANEXO 1 - Mapas dos Centros Históricos de Setúbal e de Vila Nogueira de Azeitão
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AVISO
Maria das Dores Marques Banheiro Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, torna
público que nos termos e para os efeitos do disposto nos Artigos 139º e 140º, do novo Código do
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, foi
aprovado o “Regulamento Municipal de Estacionamento Público Tarifado e de Duração Limitada no
Concelho de Setúbal e alteração do RTORMS”, tendo sido presente à reunião ordinária da Câmara
Municipal realizada em 17 de abril de 2019 e aprovada em sessão ordinária da Assembleia Municipal
de 29 de abril de 2019, cujo texto se anexa ao presente aviso, podendo ser também consultado na
página oficial do Município na internet em www.mun-setubal.pt.
Setúbal, 7 de maio de 2019
A PRESIDENTE DA CÂMARA, Maria das Dores Meira

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO
PÚBLICO TARIFADO E DE DURAÇÃO LIMITADA
NO CONCELHO DE SETÚBAL
1. PREÂMBULO

No Plano de Mobilidade Sustentável e Transporte de Setúbal (doravante referenciado como PMSTS)
aprovado em Reunião de Câmara Municipal e Assembleia Municipal no passado ano de 2018 por
unanimidade, a gestão do estacionamento é, reconhecidamente, uma das principais ferramentas
para alterar comportamentos ao nível da escolha modal dos cidadãos. Os dois principais objetivos
pretendidos para as políticas de estacionamento prendem-se com a sua contribuição para um modelo de repartição modal mais equilibrado e para a qualificação do espaço público em contexto urbano.
Conforme se pôde observar na Fase de Caracterização e Diagnóstico daquele instrumento, a quota
modal do transporte individual em Setúbal ascende a 59% no global do concelho, elevando-se a
75% nas deslocações entre 1,5 e 4 quilómetros. Este predomínio do automóvel reflete-se, entre
outros aspetos, na pressão elevada da procura sobre o estacionamento em várias zonas do concelho
– sobretudo na Cidade de Setúbal –, com todas as consequências negativas que dessas circunstâncias resultantes, designadamente a desqualificação do espaço público, criação de barreiras à circulação pedonal e em bicicleta, constrangimentos na fluidez do tráfego automóvel e a insegurança
rodoviária.
O Plano de Ação para o Estacionamento prevê como principais intervenções a organização da oferta
de estacionamento, o controlo do estacionamento de longa duração, a reserva de oferta para utilizadores específicos, o incremento da eficácia da fiscalização do estacionamento ilegal no espaço
público e a formalização de oferta de estacionamento na via pública.
Neste contexto fáctico, devidamente diagnosticado e experienciado, mostra-se imperiosa a instituição de uma política de gestão integrada de estacionamento que permita ao Município alterar o
paradigma e inverter o predomínio do automóvel individual na mobilidade concelhia, sendo esse o
quadro de motivação que incorpora o conteúdo normativo do presente regulamento.
A organização da oferta de estacionamento na zona central de Setúbal constituiu um dos vetores
fundamentais da estratégia preconizada, prevendo-se a implementação de zonas de estacionamento de duração limitada – encontrando-se definidas três zonas de estacionamento limitado e tarifado – e a expansão dessa zona de estacionamento tarifado da cidade à envolvente das estações de
caminho-de-ferro, assumindo-se a Praça do Brasil como a principal interface multimodal existente, cuja importância será acrescida por via da deslocalização prevista do terminal rodoviário, convertendo-se a zona de estacionamento duração limitada de reduzida rotação numa zona de rotação
média, tendo por pressuposto implementar incentivos ao estacionamento nos parques próprios da
estação, ampliando-se, complementarmente, esta zona para nascente e para sul da cidade, evitando-se, assim, a pressão da procura gerada pela nova interface – com o consequente estacionamento
ilegal – nas zonas residenciais na sua envolvente.
A expansão da zona de estacionamento tarifado da cidade à zona a sul da Av. Luísa Todi antecipa a
perspetivada gestão desta área da cidade pelo Município, garantindo-se, consequentemente, uma
acrescida coerência e regulação do estacionamento e a atratividade decorrente da qualificação do
espaço público e da imagem urbana.
A criação de nova oferta de estacionamento em parque/bolsa proporcionará, igualmente, a qualificação do espaço público e a reafectação de parte do espaço ocupado pelo estacionamento automóvel
aos modos de transporte suaves, através da formalização de alguns espaços expectantes, que são
atualmente utilizados como bolsas de estacionamento informal, estando o valor tarifário num patamar mais reduzido, como mecanismo conducente à sua utilização quotidiana.
A nova oferta de estacionamento disponibilizada será devidamente complementada com a implementação de sinalização de encaminhamento para os vários arruamentos ou bolsas onde a oferta
será formalizada e com uma maior fiscalização do estacionamento.
A instituição de bolsas de estacionamento formal associado às funções residenciais constitui, naturalmente, um dos aspetos estruturantes do presente diploma regulamentar, resultante, inclusiva
e nomeadamente, da constatação da carência que se verifica no que concerne a esta tipologia de
estacionamento.
Na prossecução de medidas tendentes à progressiva mitigação e resolução desta problemática, encontram-se previstos procedimentos administrativos especificamente vocacionados que permitirão o estacionamento não tarifado de viaturas associadas a frações coincidentes geograficamente
com as zonas de estacionamento tarifado previstas, proporcionando-se, assim, um tratamento diferenciado e de discriminação positiva aos cidadãos(ãs) que se encontrem nessas circunstâncias,
estando esse direito somente dependente da titularidade do(s) dístico(s) previstos e contemplados
no presente regulamento.
Após a Deliberação de Câmara n.º 6/19, de 9 de janeiro, foi remetido para Consulta Pública o Projeto de Regulamento Municipal de Estacionamento Público Tarifado e de Duração Limitada no Concelho de Setúbal.
O projeto foi assim submetido a apreciação pública para a recolha de sugestões, nos termos e efeitos do disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo, tendo sido publicado
o Aviso n.º 1509/2019 no Diário da Republica, 2.ª Serie, n.º 18 de 25 de janeiro, correspondente
ao Edital n.º 5/2019 – Projeto de Regulamento Municipal de Estacionamento Público Tarifado e
de Duração Limitada no Concelho de Setúbal, de 14 de janeiro, sendo a versão de texto integral do
projeto sido publicada no endereço eletrónico institucional do município e na publicação oficial o
“Jornal Oficial de Deliberações das Reuniões Públicas n.º 2 – 15 a 31 janeiro” de 1 de fevereiro, com
a visibilidade adequada à sua compreensão.
Os contributos analisados e considerados pertinentes foram identificados no Relatório e consagrados para a versão final da proposta de Regulamento Municipal de Estacionamento Público Tarifado
e de Duração Limitada no Concelho de Setúbal, que após aprovação da Câmara Municipal, será submetida a deliberação da Assembleia Municipal.
Na redação do artigo n.º 54, considera-se a sua entrada em vigor apenas com a assinatura do contrato da nova Concessão para o Estacionamento Tarifado e de Duração Limitada e construção de 3 parques de estacionamento subterrâneos no concelho de Setúbal e após a devida publicação em Edital.

2. REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO
PÚBLICO TARIFADO E DE DURAÇÃO LIMITADA
NO CONCELHO DE SETÚBAL
Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
Normas Habilitantes
1. O presente regulamento é elaborado ao abrigo das competências conferidas:
a) Pelas alíneas qq) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado
com o estipulado na alínea d) do n.º 1 e na alínea c) do n.º 3, ambos do artigo 5.º do Decreto-lei n.º
44/2005, de 23 de fevereiro, e com o artigo 70.º do Código da Estrada e o regime do Decreto-Lei
n.º 81/2006 de 20 de abril, que atribui à Câmara Municipal a competência para deliberar sobre o
estacionamento de veículos nas ruas e demais locais públicos;
b) Pelo artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, na
versão normativa que lhe foi conferida, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de
novembro;
c) Pelo regime jurídico constante do Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril, que estabelece as
condições de utilização e taxas devidas pelo estacionamento.
d) Pela alínea d) da Lei n.º 53-E/2006, de 19 de dezembro e artigo 14º, alínea g) da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, que preveem respetivamente a possibilidade de serem cobradas taxas pela gestão e de áreas de estacionamento e a possibilidade de aplicação de coimas nos seus regulamentos
para o caso de incumprimento das respetivas regras, nos termos em que compete ao Município a
fiscalização do cumprimento das prescrições do presente Regulamento.
Artigo 2.º
Âmbito da Aplicação
O presente Regulamento aplica-se a todas as vias e espaços públicos que a Câmara Municipal de
Setúbal delibere sujeitar ao regime de estacionamento de duração limitada ou de acesso automóvel
condicionado.
Artigo 3.º
Definições
1. Para efeitos do presente Regulamento considera-se:
a) Bolsas de Estacionamento - zonas especiais de estacionamento, no interior das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, com características de exploração diferenciadas, delimitadas de
acordo com objetivos específicos aprovados pela Câmara Municipal de Setúbal;
b) Bolsas de Estacionamento exclusivas a Residentes – zonas especiais de estacionamento, no
interior das “Zonas de Estacionamento de Duração Limitada”, exclusivas ao estacionamento de
veículos de residentes portadores de Dístico de Residente válido;
c) Zona de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC) — zona em que o acesso e o estacionamento
são apenas permitidos a determinado tipo de utilizadores, em conformidade com o previsto no
presente regulamento;
d) Zona de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) — zona em que o estacionamento está
sujeito a determinadas condições específicas de horário, de duração do tempo de permanência e
de tarifário, nos termos do presente regulamento;
e) Zonas Tarifadas – conjunto de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e de arruamentos específicos nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, aos quais se aplicam as mesmas taxas de estacionamento e os mesmos períodos de validade limitados no tempo.

Capítulo II
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
ou de Acesso Automóvel Condicionado
Secção I
Disposições Gerais
Artigo 4.º
Responsabilidade e Gestão
1. O Município de Setúbal e/ou a Entidade Concessionária para efeitos de exploração do estacionamento de duração limitada não respondem por eventuais danos, furtos, perdas ou deteriorações
dos veículos que se encontrem estacionados em Zonas de Estacionamento de Duração Limitada,
em Zonas de Acesso Automóvel Condicionado ou em Bolsas de Estacionamento, ou de bens que se
encontrem no interior dos mesmos.
2. O Município de Setúbal e/ou a Entidade Concessionária podem contratar a terceiras entidades
os meios humanos e materiais necessários ao funcionamento das Zonas de Estacionamento de
Duração Limitada, das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado e das Bolsas de Estacionamento,
assim como os demais serviços relacionados com a execução do disposto no presente Regulamento.
Artigo 5.º
Equipamento
1. Os equipamentos afetos à execução do presente Regulamento podem ser propriedade do Município de Setúbal ou da Entidade Concessionária.
2. A gestão e manutenção dos equipamentos utilizados, no âmbito da execução do presente Regulamento, pode ser assegurada diretamente pelo respetivo proprietário ou por terceiras entidades
por este contratadas.
3. É proibida e punida nos termos da lei, qualquer intervenção não autorizada que vise obstruir,
danificar, abrir ou alterar o equipamento de controlo de estacionamento.
4. A implantação dos equipamentos de estacionamento nos passeios deverá ser feita de forma a
salvaguardar um percurso de circulação livre de obstáculos nunca inferior a 1,20 metros. Caso não
seja possível salvaguardar a largura mínima do percurso de circulação livre de obstáculos, estes
equipamentos deverão ser implantados dentro do perímetro previsto em planta para o estacionamento e com acesso franco pelo lado do passeio.

Secção II
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
Artigo 6.º
Delimitação
1. As Zonas de Estacionamento de Duração Limitada estão identificadas na planta que constitui o
Anexo II ao presente Regulamento.
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2. Além das zonas identificadas no Anexo II poderão ser implementadas outras no concelho de
Setúbal, ou alteradas as existentes, mediante proposta da Câmara Municipal de Setúbal e submetida à deliberação dos órgãos municipais com competência de decisão.
3. A implementação referida no número anterior deverá ser precedida de consulta pública, a
realizar num prazo de acordo com o Código de Procedimento Administrativo em vigor.
Artigo 7.º
Classe de veículos
Podem estacionar nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, nos lugares a eles destinados:
a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção de caravanas e autocaravanas;
b) Os veículos automóveis de mercadorias e mistos de peso bruto até 3.500 kg, para operações
de carga e descarga;
c) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes.
Artigo 8.º
Zonas Tarifadas
1. As Zonas de Estacionamento de Duração Limitada estão organizadas em Zonas Tarifadas, variando em função destas Zonas o período máximo de estacionamento admitido e as taxas máximas aplicáveis.
2. As Zonas Tarifadas encontram-se delimitadas na planta que constitui o Anexo I do presente
Regulamento, sendo respetivamente:
a) Zona Vermelha – Eixos Viários de Alta Rotação;
b) Zona Azul – Áreas de Média Rotação;
c) Zona Amarela – Áreas de Baixa Rotação.
Artigo 9.º
Duração do estacionamento
1. O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada fica sujeito a um período de tempo máximo de permanência, em função das Zonas Tarifadas em que se insiram, designadamente:
a) Duas horas, nos arruamentos que integram a Zona Vermelha;
b) Quatro horas, nos arruamentos que integram as Zonas Azul e Amarela.
2. Exceciona-se do disposto no número anterior o regime do artigo 10º e a fixação de tempos
máximos de permanência diferenciados, estabelecidos para arruamentos específicos inseridos
em Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.
3. Exceciona-se ainda do regime previsto no n.º 1 o tempo de estacionamento dos veículos com
Dístico de Residente, Dístico de Empresa, Dístico Identificativo de Veículo Elétrico, Cartão de
Estacionamento para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade ou dos veículos
isentos nos termos do artigo 15º, bem como de veículos envolvidos em eventos e outras ocupações de via pública devidamente autorizadas pela Câmara Municipal de Setúbal.
4. O Município de Setúbal reserva-se o direito de alterar a duração de estacionamento dentro
das Zonas Tarifadas, sempre que a evolução da procura de estacionamento e as situações particulares de cada zona o exijam.
Artigo 10.º
Bolsas de estacionamento
O Município de Setúbal pode deliberar a criação, em áreas delimitadas no interior de Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada, de Bolsas de Estacionamento, devendo definir as respetivas caraterísticas de exploração e o horário de funcionamento.

lugares destinados a esse fim;
c) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, desde que estacionados em lugares destinados a
esse fim;
d) Os veículos de pessoas com Cartão de Estacionamento para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade, emitido pelo serviço competente para o efeito;
e) Os veículos que possuam o Dístico Identificativo de Veículo Elétrico disponibilizado pelo IMT
— Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., de acordo com o Decreto-Lei n.º 90/2014, de
11 de junho;
f) Os veículos da frota da Câmara Municipal de Setúbal ou ao serviço da Câmara Municipal de
Setúbal, devidamente identificados;
g) Os veículos ao serviço da Entidade Concessionária, devidamente identificados;
h) Os veículos das juntas de freguesia quando devidamente identificados e constantes da respetiva lista de matrículas detida pela Câmara Municipal de Setúbal ou pela Entidade Concessionária;
i) Os Veículos de Instituições de Solidariedade Social que prestem apoio domiciliário no concelho de Setúbal, devidamente identificados;
j) Os veículos de prestadores particulares e singulares de cuidados continuados ao domicilio, a
idosos, acamados, cidadãos com deficiência, que comprovem através da Segurança Social a sua
condição de Ajudantes familiares – apoio domiciliário ou Assistência de 3.ª Pessoa.
Artigo 16.º
Pagamento da taxa
1. O pagamento da taxa devida pelo estacionamento nas Zonas Tarifadas é efetuado em equipamentos destinados a esse fim, por meios eletrónicos ou outros.
2. Independentemente da forma de pagamento das taxas de estacionamento, o utente terá uma
tolerância de 15 minutos, contados a partir do momento em que estaciona o veículo, para providenciar o pagamento do estacionamento.
3. Uma vez findo o período de tempo pago, o utente deve:
a) Proceder a novo pagamento, respeitando o limite máximo de permanência aplicável na respetiva Zona tarifada; ou
b) Abandonar o espaço ocupado.
Artigo 17.º
Pagamento da ocupação indevida ou abusiva
1. Sem prejuízo da aplicação das medidas previstas no presente Regulamento e no Código da
Estrada, nomeadamente a emissão de auto de contraordenação, o bloqueamento e a remoção de
veículos, ou sanções que ao caso couberem, o utente que estacione sem título de estacionamento
válido ou por tempo superior ao limite máximo admitido, está obrigado ao pagamento de uma
quantia a título de compensação resultante da ocupação indevida do local de estacionamento.
2. Verificando-se o estacionamento indevido ou abusivo referido no n.º anterior, os agentes
responsáveis pela monitorização e fiscalização do estacionamento tarifado emitem um Aviso de
Liquidação a que corresponde:
a) Zonas vermelhas – ao valor correspondente ao quadruplo da taxa máxima do estacionamento
prevista;
b) Zonas azuis e amarelas – ao valor correspondente ao dobro da taxa máxima do estacionamento
prevista.
3. Caso o utente possua título de estacionamento mas com a duração paga já ultrapassada, serão
devidos os valores definidos no ponto anterior, aos quais será deduzido o valor comprovadamente pago.

Artigo 11.º
Bolsas de estacionamento exclusivas a residentes
1. Nas bolsas de estacionamento exclusivas a residentes apenas poderão estacionar veículos
portadores de Dístico de Residente válido para a respetiva Zona de Estacionamento de Duração
Limitada, nos termos previstos no artigo 25º e seguintes.
2. A criação das Bolsas de Estacionamento exclusivas a Residentes é concretizada através de deliberação municipal.
3. O estacionamento nestas bolsas não está sujeito a qualquer limitação de tempo ou pagamento
da taxa que não seja a taxa de Dístico de Residente definida no Anexo VI.

Secção III
Zonas de Acesso Automóvel Condicionado

Artigo 12.º
Limites horários
1. Nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma taxa nos horários estabelecidos no Anexo III ao presente regulamento.
2. Os limites horários referidos no n.º 1 devem constar da sinalização estabelecida e afixada no
local.
3. O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada fora dos limites horários estabelecidos para a respetiva zona no Anexo III é gratuito e não está condicionado aos
limites máximos de permanência estabelecidos no presente Regulamento.

Artigo 19.º
Permissão de estacionamento
1. O estacionamento nas Zonas de Acesso Automóvel Condicionado é autorizado aos seguintes
veículos:
a) Veículos com Dístico de Residente e cartão de acesso emitidos para a respetiva Zona de Acesso
Automóvel Condicionado, nos termos previstos no artigo 27º do presente Regulamento;
b) Veículos envolvidos em operações de carga e descarga, dentro dos horários fixados e nos lugares destinados a esse fim, por um tempo de permanência que não pode ultrapassar os 20 minutos;
c) Motociclos, ciclomotores e velocípedes, desde que estacionados em lugares destinados a esse
fim.

Artigo 13.º
Taxas
O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada fica sujeito ao pagamento
de uma taxa, nos termos previstos no presente regulamento, para a respetiva Zona Tarifada em
que a mesma se insere, de acordo com o previsto no Anexo IV.
Artigo 14.º
Fundamentação das Taxas
1. A fixação das taxas tem como critério e fundamento a racionalização do estacionamento público nas zonas delimitadas e visa:
a) Onerar esse estacionamento por forma a desincentivar o estacionamento de longa duração,
garantindo-se, desta forma, uma maior rotatividade na ocupação dos lugares;
b) Disciplinar o estacionamento abusivo e indevido em cima dos passeios e contribuir para uma
melhor qualidade de vida e habitabilidade dos residentes das zonas fortemente procuradas por
estacionamento;
c) Promover uma repartição modal favorável aos modos mais sustentáveis e uma utilização mais
racional do transporte individual.
Artigo 15.
Isenção de pagamento de taxas
1. Estão isentos do pagamento da taxa de estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada:
a) Os veículos que se apresentem em missão urgente de socorro ou de polícia;
b) Os veículos envolvidos em operações de carga e descarga, dentro dos horários fixados e nos

Artigo 18.º
Delimitação
1. Os limites das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado são os previstos no Anexo IX ao presente Regulamento.
2. Por deliberação da Câmara Municipal de Setúbal, podem ser criadas novas Zonas de Acesso
Automóvel Condicionado.

Artigo 20-º
Isenções
1. Os seguintes veículos podem beneficiar de autorização de estacionamento nas Zonas de Acesso
Automóvel Condicionado:
a) Os veículos que se apresentem em missão urgente de socorro ou de polícia;
b) Veículos de pessoas portadoras do Cartão de Estacionamento para pessoas com deficiência
condicionadas na sua mobilidade, emitido pelo serviço competente para o efeito;
c) Veículos da frota da Câmara Municipal de Setúbal, devidamente identificados, quando em serviço na Zona de Acesso Automóvel Condicionado em questão;
d) Veículos de empresas concessionárias de serviços públicos essenciais, devidamente identificados, quando em serviço, durante a realização de intervenções na via pública, na Zona de Acesso
Automóvel Condicionado em causa;
e) Veículos de transporte escolar ou que transportem menores cujo agregado familiar resida no
interior das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado;
f) Veículos com cartões de acesso especiais atribuídos a Instituições Particulares de Solidariedade Social localizadas no interior de Zonas de Acesso Automóvel Condicionado ou que aí prestem
apoio, quando em serviço;
g) Os veículos com cartões de acesso especiais atribuídos a prestadores particulares e singulares
de cuidados continuados ao domicilio, a idosos, acamados, cidadãos com deficiência, que comprovem através da Segurança Social a sua condição de Ajudantes familiares – apoio domiciliário
ou Assistência de 3.ª Pessoa.
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CAPÍTULO III
TÍTULOS DE ESTACIONAMENTO
Secção I
Modalidades de títulos
Artigo 21.º
Modalidades de títulos
1. O direito ao estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e nas Zonas de
Acesso Automóvel Condicionado constitui-se mediante a aquisição de um título válido.
2. Para efeitos do disposto no presente Regulamento, são considerados títulos de estacionamento
válidos nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e nas Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, os seguintes:
a) Talão de estacionamento;
b) Bilhete diário;
c) Dístico de Residente;
d) Dístico de Empresa.
3. São equiparados a títulos de estacionamento, para todos os legais e devidos efeitos, os títulos
sem suporte físico, cujo pagamento das taxas de estacionamento tenha sido realizado através de
meios eletrónicos, como telemóveis ou computadores, ou outros que venham a ser devidamente
aprovados nos termos previstos no artigo 22º.
Artigo 22.º
Meios eletrónicos de pagamento
A introdução de novos meios eletrónicos de pagamento, bem como as respetivas regras de utilização, podem ser aprovadas pela Câmara Municipal de Setúbal.
Artigo 23.º
Uso indevido dos títulos e meios eletrónicos
1. Os utilizadores dos títulos e dos meios eletrónicos de estacionamento são responsáveis pela sua
correta utilização.
2. O uso indevido dos títulos e dos meios eletrónicos de estacionamento implica o seu cancelamento.

Secção II
Talão de Estacionamento, Bilhete Diário e Títulos Eletrónicos
Artigo 24.º
Aquisição e utilização
1. O talão de estacionamento e outros títulos adquiridos por meios eletrónicos titulam o direito de
estacionamento durante o período pago, dentro dos prazos estipulados, para as Zonas de Estacionamento de Duração Limitada a que dizem respeito.
2. O bilhete diário titula o direito de estacionamento no período compreendido entre as 9h e as
19h, nas bolsas de estacionamento devidamente assinaladas para o efeito, sendo as respetivas taxas
previstas no Anexo V.
3. O talão de estacionamento e o bilhete diário devem ser adquiridos nos equipamentos destinados
a esse efeito.
4. Quando o equipamento automático de fornecimento de títulos mais próximo se encontrar avariado, o utente fica obrigado à aquisição do título noutra máquina, desde que instalada na mesma
zona.
5. Em caso de avaria de todos os equipamentos de uma determinada zona, o utente fica desonerado
do pagamento do estacionamento, enquanto a situação de avaria se mantiver.
6. Os títulos de estacionamento com suporte físico devem ser colocados no interior do veículo junto ao para-brisas dianteiro, com o rosto voltado para o exterior de modo a serem visíveis as menções dele constantes.
7. O incumprimento do disposto no n.º anterior faz presumir o não pagamento do estacionamento.

Secção IV
Dístico de Residente
Artigo 25.º
Dístico de Residente
1. O Dístico de Residente titula a possibilidade de estacionar gratuitamente nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada ou nas Zonas de Acesso Automóvel Condicionado a que o mesmo diz
respeito, nos locais devidamente identificados e sem limite de tempo, mediante o pagamento de
uma taxa pela emissão do referido dístico.
2. As taxas relativas à emissão de Dístico de Residente, de valor variável em função do número de
veículos por fogo, são as previstas no Anexo VI ao presente regulamento.
3. Cada Dístico de Residente está associado a um titular, morada e veículo concretamente identificados.
4. Poderão ser atribuídos até 3 Dísticos de Residente por fogo, identificados pela matrícula, sem
prejuízo do disposto nos números seguintes.
5. Caso o requerente comprove que no fogo reside mais de um agregado familiar, mediante a apresentação das respetivas declarações de rendimentos, terá direito a um Dístico de Residente adicional, até ao limite de quatro por fogo, pelo valor indicado para o primeiro Dístico de Residente por
fogo.
6. O número de Dísticos de Residente é reduzido em conformidade com o número de lugares de
estacionamento que façam parte do fogo do requerente.
7. Os requerentes do Dístico de Residente cuja residência se localize num arruamento que delimita
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, poderão optar por uma delas.
8. Nos arruamentos ou troços de arruamentos que delimitam Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada é permitido o estacionamento sem limite de tempo pelos veículos portadores de Dístico
de Residente respeitantes a qualquer uma das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada confinantes.
9. O Dístico de Residente é propriedade do Município de Setúbal ou da Entidade Concessionária
e deve, se for em suporte físico, ser colocado no interior do veículo a que respeita, com o rosto para
o exterior, junto ao para-brisas, de modo a serem visíveis e legíveis as menções deles constantes.
Artigo 26.º
Dístico de Residente válido para Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
1. O Dístico de Residente titula a possibilidade de estacionamento em duas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada confinantes, sem limite de tempo, devendo as mesmas ser expressamente identificadas no respetivo dístico.

2. As duas zonas identificadas no dístico deverão corresponder à Zona de Estacionamento de Duração Limitada do local de residência do requerente e a uma Zona de Estacionamento de Duração
Limitada que lhe seja confinante.
3. O Dístico de Residente não é válido nos arruamentos que integrem a Zona Vermelha, identificados no Anexo I ao presente regulamento, com exceção dos residentes cujo fogo se localize nos
arruamentos em causa.
4. O número de dísticos que poderá ser atribuído por fogo é definido no artigo anterior.
Artigo 27.º
Dístico de Residente nas Zonas de Acesso Automóvel Condicionado
1. O estacionamento nas Zonas de Acesso Automóvel Condicionado de veículos com Dístico de Residente emitido para a mesma Zona depende da titularidade de um cartão de acesso, o qual será
entregue no momento da atribuição do dístico.
2. O Dístico de Residente titula a possibilidade de estacionamento na Zona de Acesso Automóvel
Condicionado do local de residência do requerente e em duas Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada, sem limite de tempo, devendo as mesmas ser expressamente identificadas no respetivo
dístico.
3. As duas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada identificadas no dístico poderão ser:
a) Ambas confinantes à Zona de Acesso Automóvel Condicionado do local de residência do requerente; ou,
b) Uma Zona de Estacionamento de Duração Limitada confinante à Zona de Acesso Automóvel
Condicionado do local de residência do requerente e a outra Zona de Estacionamento de Duração
Limitada contígua à primeira.
4. O Dístico de Residente não é válido nos arruamentos que integrem a Zona Vermelha, identificados no Anexo I ao presente regulamento.
5. Para cada fogo localizado no interior das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, é atribuído
apenas um cartão de acesso.
6. O cartão de acesso deve ser colocado no para-brisas dianteiro com o rosto voltado para o exterior, de modo a ficarem visíveis as menções dele constantes.
7. O número de dísticos que poderá ser atribuído por fogo é definido no artigo 25º.
Artigo 28.º
Requisitos
1. As pessoas singulares poderão requerer a atribuição de um Dístico de Residente, desde que:
a) O fogo onde residem seja utilizado para fins habitacionais, como sua habitação permanente ou
temporária e onde mantêm estabilizado o seu centro de vida familiar;
b) Este fogo se localize dentro de uma Zona de Estacionamento de Duração Limitada ou de uma
Zona de Acesso Automóvel Condicionado;
2. As pessoas singulares referidas no número anterior devem ainda:
a) Ser proprietárias do veículo automóvel a que diz respeito o pedido; ou,
b) Ser adquirentes com reserva de propriedade do veículo automóvel a que respeita o pedido; ou,
c) Ser locatárias, em regime de locação financeira ou de aluguer do veículo automóvel a que diz
respeito o pedido; ou,
d) Ser comodatárias ou usufrutuárias de veículo automóvel propriedade de terceiros, desde que
essa utilização ou usufruto sejam atestados por declaração escrita; ou
e) Ser comodatárias de veículo automóvel associado ao exercício de uma atividade profissional
com vínculo laboral.
3. Em caso excecionais e devidamente comprovados, aos prestadores de cuidados informais ao domicilio a terceiros residentes com mobilidade reduzida, como idosos, acamados ou cidadãos com
deficiência, com residência nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada ou nas Zonas de
Acesso Automóvel Condicionado poderá ser atribuído Dístico de Residente em regime de usufruto,
com provas dessa necessidade dada a cada 12 meses.
Artigo 29.º
Pedido e documentos
1. O pedido de emissão do dístico de residente é feito através de requerimento a apresentar ao presidente da Câmara Municipal de Setúbal ou à Entidade Concessionária e é instruído com a apresentação dos seguintes documentos:
a) Carta de condução;
b) Cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade ou Passaporte e Autorização de Residência, caso se
trate de Cidadão estrangeiro;
c) Certificado de Matrícula ou Título de registo de propriedade do veículo ou, nas situações referidas nas alíneas b), c), d) e e) no n.º 2 do artigo anterior, quando aplicáveis:
i) Contrato que titule a aquisição com reserva de propriedade;
ii) Contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração;
iii) Declaração emitida pelo proprietário, adquirente com reserva de propriedade ou locatário
do veículo automóvel, que titule a cedência da utilização ou o usufruto do mesmo, da qual conste o
nome e a morada do requerente e a matrícula do veículo automóvel, acompanhada do Certificado
de Matrícula ou Título de Registo de Propriedade ou do contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade, a locação financeira ou o aluguer do veículo;
iv) Declaração nominal da entidade empregadora donde conste o nome e a morada do requerente, a matrícula do veículo automóvel e o respetivo vínculo laboral, acompanhada do Certificado de
Matrícula ou Título de Registo de Propriedade ou do contrato que titula a aquisição com reserva
de propriedade, a locação financeira ou o aluguer do veículo.
d) Certidão de domicílio fiscal ou cópia do título que originou o arrendamento ou a posse do fogo;
e) Cópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada que legitima a arguição do título de proprietário, ou respetivo código de acesso à Certidão Permanente;
f) Documentos adequados que comprovem a residência temporária no município de Setúbal e ainda certificado de matrícula ou inscrição em estabelecimento de ensino ou de formação profissional
ou contrato de trabalho válido com referência à localização da sede ou do estabelecimento do empregador.
2. No caso de titular de título de condução emitido por Estado-membro do espaço Económico Europeu, a carta de condução deve ser acompanhada de declaração comprovativa da comunicação de
fixação de residência em Portugal para efeitos de atualização do registo de condutor, emitida pelo
serviço de Viação da área de residência, prevista no n.º 12 do artigo 122.º do Código da Estrada,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, segundo a redação dada pela última alteração
Decreto -Lei n.º 44/05 de 23 de fevereiro.
3. Os documentos apresentados deverão estar atualizados e deles constar a morada com base na
qual é requerida a atribuição do dístico de residente.
4. Para correta apreciação do requerimento poderá ser pedida a exibição dos originais dos documentos apresentados pelo requerente.
5. Os pedidos serão liminarmente indeferidos caso se verifique, aquando da sua apresentação ser
notório o não preenchimento de algum requisito prejudicial ao mesmo.
6. A emissão dos Dísticos fica dependente, nos casos de infração ainda não prescrita:
a) Do pagamento prévio dos avisos de pagamento a que diz o artigo 17.º do presente regulamento,
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salvo se tiver havido reclamação ou impugnação nos termos legais;
b) Do pagamento prévio dos montantes devidos ao abrigo do artigo 17º do presente regulamento,
salvo se tiver havido reclamação ou impugnação nos termos legais;
c) Da aceitação da notificação de autos de contraordenação emitidos pela Câmara Municipal de Setúbal ou pela Entidade Concessionária, quando a prática da infração for imputada ao proprietário
do veículo ou ao requerente.
Artigo 30.º
Validade e revalidação do Dístico de Residente
1. O dístico de Residente é válido pelo período máximo de um ano após a sua atribuição, sem
prejuízo da cessação imediata sempre que se alterem os pressupostos que determinaram a sua atribuição.
2. Poderá ser requerida a revalidação do Dístico de Residente, na condição de não haver ocorrido a
alteração dos pressupostos que determinaram a sua atribuição, podendo a Câmara Municipal de Setúbal ou a Entidade Concessionária solicitar a exibição dos documentos exigidos para a sua emissão.
3. O dístico a revalidar deverá ser devolvido no ato da entrega do novo Dístico de Residente, caso
este seja em suporte físico.
4. A emissão do novo Dístico de Residente implica o pagamento de uma taxa prevista no Anexo VI.
5. A alteração dos pressupostos que determinaram a atribuição do Dístico de Residente deverá ser
obrigatoriamente comunicada à Câmara Municipal de Setúbal ou à Entidade Concessionária no
prazo máximo de 30 dias após a sua ocorrência, devendo o Dístico de Residente ser devolvido, caso
este seja em suporte físico, sob pena de caducidade.
Artigo 31.
Alteração de dístico
1. Os titulares de Dísticos de Residente podem requerer a alteração do respetivo dístico por um
respeitante a outro veículo, devidamente identificado pela matrícula, ou a outra morada integrada
nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada ou de Acesso Automóvel Condicionado, desde
que não se encontre ultrapassado o prazo de validade inicial, podendo a Câmara Municipal ou a
Entidade Concessionária solicitar a exibição dos documentos exigidos para a sua emissão.
2. Em caso de avaria ou acidente, a alteração a que se refere o número anterior, pode ser requerida
para o veículo de substituição, pelo tempo considerado necessário para a reposição da normalidade.
3. A emissão de dísticos de alteração ou dísticos provisórios implica o pagamento de uma taxa prevista no Anexo VI.
Artigo 32.º
Furto, roubo ou extravio do Dístico de Residente
1. Em caso de furto, roubo ou extravio do Dístico de Residente, o titular fica obrigado a comunicar
de imediato tal facto aos serviços competentes para a sua emissão.
2. Nestes casos, o pedido de novo Dístico de Residente deverá ser obrigatoriamente acompanhado
da participação feita junto da PSP.
3. A emissão de nova via do Dístico de Residente implica o pagamento de uma taxa prevista no
Anexo VI.

Secção V
Dístico de Empresa
Artigo 33.º
Dístico de Empresa
1. Podem requerer que lhes seja atribuído Dístico de Empresa pessoas coletivas ou trabalhadores
independentes ou outras pessoas singulares que obtenham rendimentos do comércio, indústria ou
serviços, com sede ou estabelecimento no interior de uma Zona de Estacionamento de Duração Limitada ou de Acesso Automóvel Condicionado, até ao limite percentual respeitante ao número total
de lugares de estacionamento tarifados, nos termos definidos no presente regulamento.
2. O Dístico de Empresa titula a possibilidade de estacionar numa Zona de Estacionamento de Duração Limitada, sem limite de tempo e nos locais devidamente identificados, mediante o pagamento de uma taxa mensal, devendo a zona ser identificada no respetivo dístico.
3. O Dístico de Empresa não é válido nos arruamentos que integrem a Zona Vermelha, identificados no Anexo I ao presente regulamento, com exceção dos requerentes com sede ou estabelecimento localizado nos arruamentos em causa.
4. A zona identificada no dístico deverá corresponder:
a) À Zona de Estacionamento de Duração Limitada onde se localiza a sede ou estabelecimento; ou,
b) A uma Zona de Estacionamento de Duração Limitada contígua à Zona de Acesso Automóvel Condicionado onde se localiza a sede ou estabelecimento.
5. Os requerentes do Dístico de Empresa cuja sede ou estabelecimento se localize num arruamento
que delimita Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, poderão optar por uma delas.
6. Nos arruamentos ou troços de arruamentos que delimitam Zonas de Estacionamento de Duração Limitada é permitido o estacionamento sem limite de tempo pelos veículos portadores de Dísticos de Empresa respeitantes a qualquer uma das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
confinantes.
7. Não poderão ser atribuídos mais do que dois Dísticos de Empresa por sede ou estabelecimento.
8. Cada dístico está associado a um titular, morada e veículo concretamente identificados.
9. Poderão ser atribuídos Dísticos de Empresa válidos para uma Zona de Estacionamento de Duração Limitada até ao limite máximo de 7% do total de lugares de estacionamento tarifado no interior
da respetiva Zona, sendo os pedidos atendidos por ordem de apresentação.
10. As taxas relativas à emissão de Dístico de Empresa são as previstas no Anexo VII ao presente
regulamento.
11. O Dístico de Empresa é propriedade do Município de Setúbal ou da Entidade Concessionária e
deve, se este for em suporte físico, ser colocado no interior do veículo a que respeita, com o rosto
para o exterior, junto ao para-brisas, de modo a serem visíveis e legíveis as menções deles constantes.
Artigo 34.º
Pedido e documentos
1. O pedido de atribuição do Dístico de Empresa far-se-á mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Setúbal ou à Entidade Concessionária, devendo ser apresentados
os seguintes documentos:
a) Certidão da Conservatória do Registo Comercial onde conste o registo de atividade comercial
exercida ou documento comprovativo da qualidade de trabalhador independente ou de que obtém
rendimentos do comércio, indústria ou serviços;
b) Certidão da Conservatória do Registo Predial da qual conste o registo de propriedade do espaço
onde se localiza o estabelecimento ou sede a seu favor ou, caso não seja proprietário do imóvel,
título contratual adequado à sua utilização para o fim que se destina, designadamente contrato de
arrendamento, trespasse ou outro;

c) Título de Registo de Propriedade ou Certificado de Matrícula do veículo e, se aplicável, contrato
que titula a aquisição com reserva de propriedade, contrato de locação financeira ou de aluguer do
veículo automóvel a que se destina o dístico de empresa no qual conste o nome do requerente ou do
titular do cargo de gerência ou do membro de órgão social.
2. Os documentos apresentados deverão estar atualizados e deles constar a morada com base na
qual é requerida a atribuição do Dístico de Empresa.
3. Para correta apreciação do requerimento poderá ser pedida a exibição dos originais dos documentos apresentados pelo requerente.
4. Os pedidos serão liminarmente indeferidos caso se verifique, aquando da sua apresentação ser
notório o não preenchimento de algum requisito prejudicial ao mesmo.
5. A emissão dos Dísticos fica dependente nos casos de infração ainda não prescrita:
a) Do pagamento prévio dos avisos de pagamento a que diz respeito o artigo 17º do presente regulamento, salvo se tiver havido reclamação ou impugnação nos termos legais;
b) Do pagamento prévio dos montantes devidos ao abrigo do artigo 17º do presente regulamento,
salvo se tiver havido reclamação ou impugnação nos termos legais;
c) Da aceitação da notificação de autos de contraordenação emitidos pela Câmara Municipal de Setúbal ou pela Entidade Concessionária, quando a prática da infração for imputada ao proprietário
do veículo ou ao requerente.
Artigo 35.º
Validade e revalidação do Dístico de Empresa
1. Os dísticos de Empresa são válidos pelo período máximo de um ano após a sua atribuição, sem
prejuízo da cessação imediata sempre que se alterem os pressupostos que determinaram a sua atribuição.
2. A cessação a que se refere o número anterior ocorrerá também sempre que não se verifique o
pagamento atempado da taxa de estacionamento correspondente à emissão do Dístico de Empresa.
3. Poderá ser requerida a revalidação do Dístico de Empresa, na condição de não haver ocorrido a
alteração dos pressupostos que determinaram a sua atribuição, podendo a Câmara Municipal de Setúbal ou a Entidade Concessionária solicitar a exibição dos documentos exigidos para a sua emissão.
4. O Dístico a revalidar deverá ser devolvido no ato da entrega do novo Dístico de Empresa, caso
este seja em suporte físico.
5. A alteração dos pressupostos que determinaram a atribuição do Dístico de Empresa deverá ser
obrigatoriamente comunicada à Câmara Municipal de Setúbal ou à Entidade Concessionária no
prazo máximo de 30 dias após a sua ocorrência, devendo o Dístico ser devolvido, caso este seja em
suporte físico, sob pena de caducidade.
Artigo 36.º
Alteração de Dístico
1. Os titulares de Dísticos de Empresa podem requerer a alteração do respetivo dístico por um respeitante a outro veículo, devidamente identificado pela matrícula, ou a outra morada integrada nas
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada ou de Acesso Automóvel Condicionado, desde que
não se encontre ultrapassado o prazo de validade inicial, podendo a Câmara Municipal ou a Entidade Concessionária solicitar a exibição dos documentos exigidos para a sua emissão.
2. Em caso de avaria ou acidente, a alteração a que se refere o número anterior, pode ser requerida
para o veículo de substituição, pelo tempo considerado necessário para a reposição da normalidade.
3. A emissão de dísticos de alteração ou dísticos provisórios implica o pagamento de uma taxa prevista no Anexo VII.
Artigo 37.º
Furto, roubo ou extravio do Dístico de Empresa
1. Em caso de furto, roubo ou extravio do Dístico de Empresa, o titular fica obrigado a comunicar de
imediato tal facto aos serviços competentes para a sua emissão.
2. Nestes casos, o pedido de novo Dístico de Empresa deverá ser obrigatoriamente acompanhado
da participação feita junto da PSP.
3. A emissão do novo Dístico de Empresa implica o pagamento de uma taxa prevista no Anexo VII.

CAPÍTULO IV
LUGARES DE ESTACIONAMENTO DE USO PRIVATIVO
Artigo 38.º
Condições gerais
1. A atribuição de estacionamento privativo na via pública tem natureza precária e, por isso, a respetiva autorização pode ser revogada em qualquer momento.
2. Independentemente da natureza dos requerentes, não são autorizados lugares de estacionamento privativos que, pelas suas caraterísticas, possam impedir a normal circulação de veículos e
peões, ou ser causa de prejuízos injustificados para terceiros.
3. Não são autorizados lugares de estacionamento privativos quando as entidades que os solicitem
possuam lugares próprios integrados no edifício ou os tenham convertido para outros fins ou usos
que não o estacionamento.
4. Os lugares de uso privativo não podem exceder em cada zona 5 % dos lugares em regime de taxa
normal.
5. O pedido de lugar de estacionamento de uso privativo deverá ser efetuado à Câmara Municipal
de Setúbal, mediante requerimento.
Artigo 39.º
Encargos
1. Pela utilização de lugares de estacionamento privativos é devido o pagamento de uma taxa anual
à Câmara Municipal de Setúbal nos termos e montantes previstos no Anexo VIII ao presente regulamento.
2. O valor da taxa prevista no número anterior é variável em função da zona para a qual seja requerida a atribuição de lugar de estacionamento privativo, correspondendo estes valores às diferentes
Zonas Tarifadas.

CAPÍTULO V
ESTACIONAMENTO PARA CARGAS E DESCARGAS
Artigo 40.º
Estacionamento para cargas e descargas
1. O estacionamento destinado a operações de cargas e descargas fica sujeito ao horário fixado pela
Câmara Municipal de Setúbal e nos lugares destinados ao efeito mediante sinalização.
2. Fora do horário definido nos termos do ponto anterior, os lugares de cargas e descargas funcionam de acordo com o regime de estacionamento da respetiva zona.
3. Cada operação de carga e descarga não pode ultrapassar 20 minutos de duração.
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CAPÍTULO VI
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
Artigo 41.º
Licenças
1. A licença para a execução de quaisquer atividades que impliquem a ocupação de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, Bolsas de Estacionamento e Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, nomeadamente com intervenções de subsolo, obras, tapumes, andaimes, depósitos de
materiais, equipamentos e contentores ou outras instalações com elas relacionadas, filmagens ou
eventos diversos, é concedida pela Câmara Municipal de Setúbal, nos termos da regulamentação
aplicável e de acordo com o previsto no Regulamento de Taxas e outras Receitas do Município de
Setúbal.
2. Pela emissão da licença referida no número anterior é devida, para além da respetiva taxa municipal, o pagamento de uma quantia a título de compensação resultante da ocupação do local de
estacionamento tarifado.
3. O valor da compensação prevista no nº anterior é equivalente ao valor das horas de estacionamento praticado na zona de intervenção.
4. Nos casos em que a ocupação provocar danos na sinalização ou no pavimento, é obrigatória a sua
reposição nas condições iniciais pelo causador dos danos, ou pela Câmara Municipal ou Entidade
Concessionária, recaindo sobre o causador dos danos a obrigação de indemnizar.

CAPÍTULO VII
SINALIZAÇÃO
Artigo 42.º
Sinalização de zona
As Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e as Zonas de Acesso Automóvel Condicionado
serão devidamente sinalizadas nos termos do Regulamento do Código da Estrada e legislação complementar.
Artigo 43.º
Sinalização no interior das zonas
No interior das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, Bolsas de Estacionamento e Zonas
de Acesso Automóvel Condicionado, o estacionamento será demarcado com sinalização horizontal
e vertical nos termos do Regulamento do Código da Estrada e legislação complementar.

CAPÍTULO VIII
FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES
Secção I
Fiscalização
Artigo 44.º
Agentes de fiscalização
1. A fiscalização do cumprimento das disposições constantes do presente Regulamento será exercida por agentes das autoridades policiais ou por agentes devidamente credenciados para o efeito,
de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 de outubro.
2. A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento é da competência do
Município, das autoridades policiais e dos trabalhadores da Entidade Concessionária com funções
de fiscalização nas zonas que lhe estão concessionadas devidamente delimitadas e sinalizadas.
3. O exercício de funções de fiscalização pelos trabalhadores da Entidade Concessionária depende
da equiparação destes a Agente da Autoridade Administrativa pelo presidente da ANSR, nos termos
que decorrem da legislação em vigor e da respetiva regulamentação.
4. Os agentes da Entidade Concessionária referidos no n.º anterior podem exercer funções de
fiscalização na área concessionada relativamente às contraordenações previstas no artigo 71.º do
Código da Estrada.
5. No exercício da atividade de fiscalização a Entidade Concessionária, poderá nos termos do quadro legal em vigor utilizar meios técnicos auxiliares de fiscalização, nomeadamente meios eletrónicos.
Artigo 45.º
Atribuições
Compete aos agentes de fiscalização, dentro das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e
das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado:
a) Esclarecer os utentes sobre as normas estabelecidas no presente regulamento e sobre o funcionamento dos equipamentos instalados;
b) Promover e controlar o correto estacionamento e paragem nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e nas Zonas de Acesso Automóvel Condicionado;
c) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento;
d) Levantar Autos de Notícia, nos termos do disposto no Código da Estrada;
e) Proceder à identificação do arguido e às notificações previstas no Código da Estrada;
f) Emitir os avisos previstos no artigo 17º do presente regulamento;
g) Proceder, nos termos do disposto no presente regulamento e no código da estrada e demais regulamentação e legislação complementar, às ações necessárias à autuação, bloqueamento e remoção dos veículos em infração;
h) Tomar as medidas necessárias para que a remoção de veículos se processe em condições de segurança;
i) Participar aos agentes da Polícia de Segurança Pública as situações de incumprimento e com eles
colaborar no cumprimento do presente Regulamento.

Secção VI
Sanções
Artigo 46.º
Regime aplicável
Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que ao caso couber, as infrações ao disposto no presente Regulamento são sancionadas nos termos do presente capítulo.
Artigo 47.º
Estacionamento proibido
É proibido o estacionamento em Zonas de Estacionamento de Duração Limitada ou Zonas de Acesso
Automóvel Condicionado de:

a) Veículos que não exibam o título de estacionamento válido para a respetiva zona, ou que não
tenham acionado os meios eletrónicos cuja utilização é permitida nos termos do presente regulamento;
b) Veículos destinados à venda de quaisquer artigos, ou a publicidade de qualquer natureza, exceto
nos períodos, locais e condições expressamente autorizados pela Câmara Municipal de Setúbal;
c) Veículos utilizados para transportes públicos;
d) Veículos que permaneçam no local de estacionamento por tempo superior ao limite máximo de
permanência admitido no presente regulamento;
e) Veículos que permaneçam no local de estacionamento por tempo superior ao período de tempo
pago;
f) Veículos de classe ou tipo diferente daquela para o qual o lugar de estacionamento tenha sido
exclusivamente afeto, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 70.º do Código da Estrada;
g) Motociclos, ciclomotores e velocípedes em lugares não especificados para o efeito;
h) Veículos que careçam de autorização municipal prévia para a ocupação do espaço público, nomeadamente cargas e descargas, mudanças, ou outras operações.
Artigo 48.º
Bloqueamento e Remoção de veículos
1. O veículo que se encontre em situação de estacionamento abusivo poderá ser bloqueado ou removido nos termos do Código da Estrada.
2. As despesas com o bloqueamento, remoção e depósito são pagas pelo responsável pelo veículo.
3. Os veículos removidos apenas podem ser entregues ao portador de Certificado de Matrícula,
Título de Registo de Propriedade ou documento equivalente ou a quem comprove possuir legitimidade para o efeito.
4. O Município de Setúbal e/ou a Entidade Concessionária não respondem por eventuais danos
ocorridos durante o ato de bloqueamento, remoção e depósito de veículos abusivamente estacionados, salvo se praticados com dolo ou negligência.
Artigo 49.º
Coimas
1. Aplica-se o mesmo regime sancionatório previsto no Código da Estrada e Legislação complementar de acordo com as infrações praticadas.
2. Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que ao caso couber, são puníveis como contraordenação:
a) A utilização indevida dos títulos de estacionamento;
b) A utilização indevida dos Dísticos de Residente;
c) A utilização indevida dos Dísticos de Empresa;
d) A utilização de quaisquer dísticos ou títulos referenciados neste Regulamento quando alterados
os pressupostos nos quais assentou a decisão da sua emissão.
3. As contraordenações previstas nas alíneas do número anterior são puníveis com coima graduada
de € 30,00 a € 150,00.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 50.º
Regulamentos específicos
1. O Município de Setúbal pode elaborar regulamentos específicos para as Zonas de Estacionamento de Duração Limitada ou de Acesso Automóvel Condicionado.
2. Os valores das taxas e tarifas, nos termos e montante previstos no presente Regulamento serão
integradas na Tabela do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Setúbal (RTORMS).
Artigo 5.º
Competências
Compete à Câmara Municipal de Setúbal e às entidades legalmente habilitadas executar e fiscalizar
o cumprimento do presente Regulamento.
Artigo 52.º
Interpretação e lacunas
As dúvidas de interpretação, bem como as lacunas do presente regulamento serão resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal de Setúbal.
Artigo 53.º
Norma revogatória
Serão revogados o Regulamento Municipal de Estacionamento Público Tarifado e de Duração Limitada no Concelho de Setúbal atualmente em vigor, assim como todas as deliberações e despachos
que violem ou contrariem o disposto no presente Regulamento, quando este entrar em aplicação.
Artigo 54.º
Vigência e Aplicação
O presente Regulamento entra em vigor após 15 dias da sua publicação nos termos legais, sendo
aplicável com a contratualização da nova Concessão para o Estacionamento Tarifado e de Duração
Limitada e construção de 3 parques de estacionamento subterrâneos no concelho de Setúbal.

ANEXO I
ZONAMENTO DAS ZONAS
TARIFADAS PREVISTAS NO ARTIGO 8.º
1. A Zona Vermelha abrange os seguintes arruamentos:
a) Avenida Luísa Todi (Nascente);
b) Av. dos Combatentes;
c) Praça Almirante Reis;
d) Rua José Pereira Martins;
e) Praça Teófilo Braga;
f) Largo do Carmo;
g) Av. 5 de Outubro;
h) Avenida Bento Gonçalves;
i) Praça do Bocage.
2. A Zona Azul é delimitada, na generalidade, pelos seguintes arruamentos:
Zona Azul Sul (Frente Ribeirinha)
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Norte – Rua Hermínia Silva, Av. Luísa Todi, Rua das Fontaínhas;
Sul – Rio Sado
Nascente – Arruamento de acesso ao Terminal Multiusos do Porto de Setúbal;
Poente – Parque Urbano de Albarquel.
Zona Azul Norte
Norte – Rua Acácio Barradas, Rua Dr. Manuel Gamito, Av. da República da Guiné-Bissau, Praça do
Brasil, Rua Balneário Dr. Paula Borba, Rua António José Batista e Av. D. João II, Praça de Touros;
Sul – Av. dos Combatentes e 5 de outubro (exclusive) e Av. Jaime Cortesão, Rua Alfredo Lima;
Nascente – Av. da Independência das Colónias, Linha do Caminho-de-ferro, Rua Formosa (exclusive);
Poente – Av. 22 de Dezembro, Rua Dr. Henrique Machete.
E ainda contempla arruamentos como:
• Av. Dr. António Rodrigues Manito;
António
Chagas;
3. •A Rua
ZonaFrei
Amarela
incluidas
todos
os arruamentos que integrem Zonas de Estacionamento de Duração
•Limitada
Rua Pulido
Valente.
e que não estejam identificados nos pontos anteriores.
3. A Zona Amarela inclui todos os arruamentos que integrem Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada e que não estejam identificados nos pontos anteriores.
PLANTA
DE ZONAS
ZONAMENTO
DAS ZONAS TARIFADAS
PLANTA DE ZONAMENTO
DAS
TARIFADAS

Nascente – Linha de Caminho-de-ferro
Poente – Av. Alexandre Herculano
ZEDL7 – Europa
Norte – Av. da Europa
Sul – Rua Almeida Garrett
Nascente – Linha de Caminho-de-ferro
Poente – Av. Alexandre Herculano / Av. Independência das Colonias
ZEDL8 – Praça de Touros
Norte – Rua Azinhaga dos trabalhadores / Rua António José Batista
Sul – Rua da Tebaida
Nascente – Av. D. João II / Rua Clube Comércio e Indústria
Poente – Linha de Caminho-de-ferro
ZEDL9 - Hospital
Norte – Av. D. João II
Sul – Rua Alfredo Lima/Rua Flávio Resende
Nascente – Rua Pulido Valente/Praceta Prof. Francisco Gentil
Poente – Rua José Groot Pombo
ZEDL10 - Bonfim
Norte – Praça Vitória Futebol Clube
Sul – Av. 5 de Outubro
Nascente – Av. Alexandre Herculano
Poente – Av. 22 de Dezembro
ZEDL11 - Vitória
Norte – Av. da Europa
Sul – Praça Vitória Futebol Clube
Nascente – Av. Independência das Colónias
Poente – Av. Dr. António Rodrigues Manito / Av. da Europa
ZEDL12 - Arcos
Norte – Rua Major Magalhães Mexia
Sul – Av. 22 de Dezembro
Nascente – Av. Dr. António Rodrigues Manito
Poente – Rua dos Arcos
ZEDL13 - Liceu
Norte – Rua Cidade de Beauvais / Rua de S. Joaquim
Sul – Av. da Europa
Nascente – Praceta Quinta do Paraíso / Rua de Goa / Praceta Ilha da Madeira / Rua de Benguela / Rua
Tenente Aviador Carlos Alves
Poente – Praceta Dr. Joaquim ferreira de Sousa / Rua Francisco de Sá Carneiro / Rua Tenente Jean
Raymond
ZEDL14 - Combatentes
Norte – Av. da Europa
Sul – Av. dos Combatentes da Grande Guerra / Praça Almirante Reis
Nascente – Rua dos Arcos / Rua Jorge de Sousa / Av. 22 de Dezembro
Poente – Av. General Daniel de Sousa

ANEXO
Anexo
II. II
Enumeração, Limites e Planta das Zonas de Estacionamento de
Duração
(ZELD)
ENUMERAÇÃO, LIMITES
ELimitada
PLANTA
DAS ZONAS
DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA (ZELD)

ZEDL1 – Frente Ribeirinha

ZEDL1 – Frente Ribeirinha
Norte – Rua Hermínia Silva
Sul – Av. José Mourinho
Nascente – Rua da Cordoaria
Poente – Parque Urbano de Albarquel
ZEDL2 - Livramento
Norte – Av. Luísa Todi (troço compreendido entre a Av. 22 de dezembro e a Rua da Cordoaria) / R.
José Pereira Martins (entre a Av. Luísa Todi e a Av. Combatentes das Grande Guerra) / Praça Teófilo
Braga / Largo do Carmo
Sul – Av. José Mourinho / Rua Doca Delpeut
Nascente – Rua Ocidental do Mercado
Poente – Rua da Cordoaria
ZEDL3 – Luísa Todi
Norte – Av. Luísa Todi (troço compreendido entre a Rua da Ladeira Forte de S. Sebastião e a Av. 22 de
Dezembro) / Av. 22 de Dezembro (entre a Av. Luísa Todi e a Rua de Bocage) / Praça Bocage
Sul – Rua do Regimento de Infantaria nº 11
Nascente – Rua Eng.º Ferreira da Cunha
Poente – Rua Ocidental do Mercado
ZEDL4 - Fontainhas
Norte – Largo Defensores da República / Rua Dr. Vicente José Carvalho / Rua Forte / Rua das Fontainhas
Sul – Doca das Fontainhas
Nascente – Rua Camilo Castelo Branco
Poente – Av. Jaime Rebelo / Ladeira Ponte de São Sebastião
ZEDL5 - Aranguêz
Norte – Rua da Tebaida
Sul – Av. Jaime Cortesão / Praça General Luís Domingues
Nascente – Rua Formosa / Rua José de Groot Pombo
Poente – Linha de Caminho-de-ferro
ZEDL6 - Quebedo
Norte – Rua Almeida Garrett
Sul – Av. 5 de Outubro / Largo do Corpo Santo / Praça do Quebedo

ZEDL15 - Sado
Norte – Av. José Mourinho / Rua Doca Delpeut / Rua do regimento de Infantaria nº 11
Sul – Rio Sado
Nascente – Av. Jaime Rebelo
Poente – Rua da Cordoaria
PLANTA DE ZONAMENTO DAS ZEDL
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ANEXO IX
LIMITES E PLANTA DAS ZONAS DE ACESSO AUTOMÓVEL
CONDICIONADO (ZAAC)

ANEXO III
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO
DE DURAÇÃO LIMITADA, PREVISTO NO ARTIGO 12.º
ZONA TARIFADA

HORÁRIO

Vermelha

Segunda-feira a sexta-feira: das 09h00 às 19h00
Sábados: das 09h00 às 13h00
Segunda-feira a sexta-feira: das 09h00 às 19h00
Sábados: das 09h00 às 13h00
Segunda-feira a sexta-feira: das 09h00 às 19h00

Azul
Amarela

Limites:
ZAAC1 - Fontainhas
Norte – Av. Jaime Cortesão / Praça General Luís Domingues
Sul – Rua Forte / Rua das Fontainhas
Nascente – Rua Camilo Castelo Branco
Poente – Rua Dr. Vicente José de Carvalho
ZAAC2 - Baixa
Norte – Av. 5 de Outubro
Sul – Av. Luísa Todi
Nascente – Rua Dr. Vicente José de Carvalho / Praça do Quebedo
Poente – Av. 22 de Dezembro
(Exclui a Rua de Bocage, Praça de Bocage e o Largo do Corpo Santo)

ANEXO IV
TAXAS DE ESTACIONAMENTO APLICÁVEIS NOS ARRUAMENTOS
DAS ZONAS TARIFADAS, APRESENTADAS NO ANEXO I
TEMPO DE
ESTACIONAMENTO

ZONA TARIFADA
VERMELHA

00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00

AZUL

AMARELA

0,40 €
0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,30 €
1,60 €
1,90 €
2,20 €
-

0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,75 €
0,90 €
1,05 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €
2,30 €
2,60 €
2,90 €
3,20 €

0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,40 €
1,50 €
1,60 €

ZAAC3 - Troino
Norte – Av. dos Combatentes da Grande Guerra / Praça Almirante Reis
Sul – Av. Luísa Todi / Praça Teófilo Braga / Largo do Carmo
ZAAC4
– Fonte
Nascente
– Av.Nova
22 de Dezembro
Poente
–
Rua
José Pereira
Martins/ Rua Heliodoro Salgado
Norte – Rua António
José Marques
Sul
– Av.–Luísa
Todi
ZAAC4
Fonte
Nova

Norte – Rua
António
José Marques
Nascente
– Rua
José Pereira
Martins / Rua Heliodoro Salgado
Sul – Av. Luísa Todi

Poente
– Rua
dasJosé
Oliveiras
/ Rua
de Marques da Costa
Nascente
– Rua
Pereira
Martins

Poente – Rua das Oliveiras / Rua de Marques da Costa

PLANTA DE ZONAMENTO DASPLANTA
ZAAC DE ZONAMENTO DAS ZAAC

ANEXO V
TAXAS DE ESTACIONAMENTO APLICÁVEIS AOS BILHETES DIÁRIOS
ZONA TARIFADA

TAXA

Azul
Amarela

3,00 €
2,00 €

ANEXO VI
TAXAS ANUAIS PREVISTAS PARA OS DÍSTICOS DE RESIDENTE
(APLICÁVEL A TODAS AS ZEDL E A TODAS AS ZAAC, COM
ESTACIONAMENTO GRATUITO PARA O TITULAR)
TAXA ANUAL

1º dístico
2º dístico
3º dístico
4.º dístico(*)
2.ªs vias e alterações

10,00 €
50,00 €
150,00 €
10,00 €
5,00€

(*) – Apenas atribuído em caso de ficar comprovado que num mesmo fogo reside mais de um agregado familiar.

ANEXO VII
TAXAS MENSAIS PREVISTAS PARA OS DÍSTICOS DE EMPRESA
(APLICÁVEL A TODAS AS ZEDL)

AVISO
Manuel Joaquim Pisco Lopes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, torna público,
conforme deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 8 de maio de 2019,
nos termos da alínea b) e t), do n.º 1, do Artigo 35º, Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei
n.º 75/2013, de 12 de dezembro) e em cumprimento do disposto na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de
dezembro, conjugados com o Artigo 101.º, do Novo Código do Procedimento Administrativo (CPA),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que é submetido a consulta pública o “Projeto de Regulamento de Utilização da Ponte-Cais localizada no Portinho da Arrábida, dos Espaços
de Amarração do Portinho da Arrábida e do Parque Marinho Luiz Saldanha”, durante o prazo de 30
dias úteis a contar da data da publicação do texto integral do projeto no Jornal de Deliberações do
Município de Setúbal, e que se encontra disponível ainda no sítio eletrónico oficial do município
em www.mun-setubal.pt.
Qualquer interessado poderá apresentar, durante o período de consulta pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser consideradas relevantes no âmbito do procedimento, conforme disposto no n.º 2, do Artigo 101.º, do CPA, dirigidas à Sra. Presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, via correio normal (Paços do Concelho, Praça do Bocage 2901-866 Setúbal ou
via correio eletrónico (seag@mun-setubal.pt).
Setúbal, 15 de maio de 2019
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, Manuel Pisco Lopes

TAXA MENSAL

Dístico de Empresa n.º1
Dístico de Empresa n.º2
2.ªs vias e alterações

25,00 €
50,00€
5,00€

ANEXO VIII
TAXAS PREVISTAS PARA A ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE LUGARES
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVOS NA VIA PÚBLICA
ZONA TARIFADA

TAXA ANUAL

Vermelha
Azul
Amarela

2.000 €
1.700 €
1.500 €

PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA PONTE CAIS
LOCALIZADA NO PORTINHO DA ARRÁBIDA, DOS ESPAÇOS
DE AMARRAÇÃO DO PORTINHO DA ARRÁBIDA E DO PARQUE
MARINHO LUIZ SALDANHA
PREÂMBULO
O Parque Natural da Arrábida (PNA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 622/76, de 28 de Julho, com o
objetivo de promover a proteção dos valores naturais e o desenvolvimento das atividades económicas de forma autossustentada uma vez que a serra da Arrábida constitui uma área verde da região
metropolitana de Lisboa-Setúbal, onde cada vez mais se acentua com maior intensidade a pressão
demográfica e as consequências do crescimento urbano e industrial, transformando-se, por isso,
numa zona privilegiada da rede de recreio e cultura a ter em conta no ordenamento físico desta
região.
Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, que cria a Rede Nacional de Áreas Protegidas, impôs-se a reclassificação do PNA, segundo os critérios aí estabelecidos,
tendo sido, assim, reclassificado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/98, de 14 de Outubro, através
do qual foram estabelecidos novos limites para o PNA, com o objetivo de incluir no Parque o litoral
marinho, uma vez que a zona costeira da Arrábida apresenta sectores em que a ação antropogénica
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não produziu ainda impactes negativos irreversíveis, sendo uma zona onde é possível implementar uma correta gestão integrada da orla costeira, conciliando a proteção adequada dos ambientes
marinhos com as atividades humanas desenvolvidas quer no meio marinho quer no meio terrestre.
O Decreto Regulamentar n.º 23/98, de 14 de outubro, veio revogar a Portaria n.º 26-F/80, de 9 de
janeiro, com exceção do disposto nos artigos 8.º a 16.º, em tudo o que não disponham em contrário
àquele diploma, os quais estabelecem regras sobre o ordenamento do PNA.
Através do Decreto Regulamentar n.º 11/2003, de 8 de Maio, foram alterados os limites do PNA definidos no Decreto-Lei n.º 23/98, de 14 de Outubro, de forma a adequá-lo às novas realidades, uma
vez que a riqueza das espécies endémicas e a raridade dos conjuntos florístico e faunístico, assim
como o bom estado de conservação de alguns dos habitats existentes na zona marinha e na zona
terrestre da Arrábida, justificaram a sua inclusão na Rede Natura 2000 e, igualmente, a criação, na
mesma zona, da Zona de Proteção Especial (ZPE) do Cabo Espichel.
Com o objetivo de disciplinar a utilização da Ponte Cais (Ponte fixa) implementada no Portinho da
Arrábida, em Setúbal, com um comprimento de 47 metros e uma largura de 1,60 metros, constituída por uma plataforma de 5,87 x 4,62 m2 na extremidade mar (sendo esta dividida em dois vãos
com 11,75 metros cada, três vãos de 5,88 metros e uma plataforma com vão de 5,87 metros e largura
de 4,62 metros, para que seja possível a acostagem em diferentes níveis de maré em segurança) e a
utilização dos espaços de amarração do Portinho da Arrábida e do Parque Marinho Luiz Saldanha,
definidas de acordo com o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23
de agosto que aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida (doravante indicado
por POPNA), o presente Regulamento:

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA PONTE-CAIS DO PORTINHO
DA ARRÁBIDA E DOS ESPAÇOS DE AMARRAÇÃO DO PORTINHO
DA ARRÁBIDA E DO PARQUE MARINHO LUIZ SALDANHA
ARTIGO 1º
OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. O presente Regulamento tem por objeto:
a) A regulamentação das condições de utilização da Ponte-Cais do Portinho da Arrábida, do espaço
de amarração do Portinho da Arrábida e respetivos regimes de gestão e utilização daqueles equipamentos.
b) A definição das disposições fundamentais a observar na gestão e utilização dos pontos de amarração existentes no Parque Marinho Luiz Saldanha, face à sua localização em área protegida.
2. O presente Regulamento aplica-se a todos os utentes dos espaços mencionados no número anterior.
3. Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se utentes dos serviços prestados na PonteCais do portinho da Arrábida e espaço de amarração do Portinho da Arrábida Parque Marinho Luiz
Saldanha todas as pessoas a que tenha sido atribuído um ponto de amarração pela Entidade Gestora
de tais equipamentos e o respetivo processo de licenciamento para amarração da boia emitida pela
Capitania do Porto de Setúbal.
ARTIGO 2º
GESTÃO E EXPLORAÇÃO
Sem prejuízo das atribuições e competências legalmente atribuídas a outras entidades, a gestão,
exploração e manutenção das amarrações referidas nos números 1 e 2 do artigo 3º do presente
Regulamento, é atribuída à Câmara Municipal de Setúbal, podendo tais funções e serviços ser objeto de concessão a terceiros por um período não superior a cinco anos, assumindo, em qualquer dos
casos, a qualidade de Entidade Gestora.
ARTIGO 3º
PONTOS DE AMARRAÇÃO
1. O espaço de amarração do Portinho da Arrábida está circunscrito à área assinalada no projeto de
execução e regulamentado pelo POPNA, nos termos do ponto i) da alínea e) do artigo 48º daquele
regulamento, e dispõe dos seguintes pontos de amarração:
a) 50 pontos de amarração fixa individual, os quais estão sujeitos a processo prévio de atribuição
pela Entidade Gestora e correspondente emissão de licença, com caráter anual, pela Capitania do
Porto de Setúbal – de cor laranja;
b) 15 pontos de amarração fixa destinados ao estacionamento de embarcações visitantes, com
permanência limitada ao período diurno e cuja utilização fica dependente do pagamento de uma
tarifa horária, nos termos do tarifário estipulado no ANEXO II ao presente Regulamento – de cor
amarela;
c) 5 pontos de amarração, reservados a embarcações de emergência, vigilância e fiscalização e outras destinadas a atividades de investigação científica autorizadas pela entidade administrante do
Parque Natural da Arrábida – de cor branca.
2. O espaço de amarração de Galapos é constituído por 10 pontos de amarração, implantados a
poente da praia, os quais são afetos exclusivamente ao estacionamento embarcações destinados
ao público em geral visitante do Parque Marinho Luiz Saldanha, sendo a sua utilização limitada ao
período de época balnear e com uma permanência limitada do nascer até uma hora antes do pôrdo-sol, a que corresponde igualmente o pagamento de uma tarifa horária nos termos do estipulado
no ANEXO II.
3. Os espaços de amarração a que se referem os números anteriores são delimitados pelos
polígonos constituídos pelas coordenadas constantes do ANEXO I.
4. Os utilizadores dos pontos de amarração referidos nos n.º 1 e 2 do presente artigo ficam vinculados às normas do presente Regulamento durante o período de sua utilização, designadamente às
responsabilidades e obrigações constantes dos artigos 8º e 12º.
5. Cada um dos pontos de amarração previstos no n.º 2 apenas poderá ser utilizado, a cada momento, por uma embarcação, não devendo esta exceder os 8 metros de comprimento.
6. A Entidade Gestora, até ao dia 1 de março de cada ano, deve diligenciar junto da Capitania do
Porto de Setúbal a obtenção do conjunto de licenças anuais para os pontos de amarração referidos
na alínea a) do n.º 1, bem como requisitar a realização das necessárias vistorias de segurança e manutenção à totalidade aos sistemas de amarração referidos no presente artigo, atos estes que ficam
sujeitos ao pagamento das taxas aplicáveis nos termos do Regulamento de Serviços Prestados pelos
Órgãos e Serviços da Autoridade Marítima Nacional.
ARTIGO 4º
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE AMARRAÇÃO INDIVIDUAL NO ESPAÇO
DE AMARRAÇÃO DO PORTINHO DA ARRÁBIDA
1. A atribuição dos pontos de amarração, e respetivo procedimento, compete à Entidade Gestora
nos termos do artigo 2.º, devendo ser considerada as características das embarcações, a sua adequação ao ponto de amarração e os pontos de amarração disponíveis, tendo em observância as condicionantes previstas no artigo 48.º do Regulamento do POPNA e demais regras aplicáveis daquele
diploma.
2. A atribuição de autorização para utilizar dos pontos de amarração fixa individual está limitada a

embarcações até 8 metros de comprimento fora a fora.
3. Para efeitos de correspondência, considera-se domicílio a morada indicada pelo utente no ato
da inscrição prevista no n.º 1 do presente artigo.
4. Ao titular do ponto de amarração não é permitida a transmissão ou cedência a terceiros, ainda
que temporária, salvo em situações de reconhecida urgência e devidamente autorizada pela Entidade Gestora.
ARTIGO 5º
PROCEDIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE AMARRAÇÃO
DO PORTINHO DA ARRÁBIDA
1. A publicitação do procedimento de atribuição, e respetivos requisitos e critérios de apreciação
de pedidos, realiza-se através de afixação de Edital, a ocorrer preferencialmente durante o mês de
abril de cada ano, no qual é indicado o início do período de apresentação de inscrições.
2. Os pedidos serão ordenados por ordem de entrada, não sendo considerados os pedidos que não
reúnam os requisitos estabelecidos, designadamente os referidos no artigo 4.º.
3. No âmbito do procedimento estabelecido no presente artigo, a definição dos critérios de atribuição dos pontos de amarração terá em consideração, além da ordem de entrada dos pedidos e
adequação das características das embarcações, o número de pontos de amarração disponíveis.
4. O critério de atribuição dará prioridade aos requerentes que tenham residência na área do Portinho da Arrábida/Alportuche, bem como aqueles que tenham maior historial de autorização de
amarração na área nos anos anteriores.
5. Os pedidos devem ser formalizados mediante o preenchimento do impresso constante no
ANEXO III, e instruídos com os seguintes documentos:
a) Cópia do Livrete da embarcação, com vistoria válida, e cuja propriedade se encontre registada a
favor do interessado
b) Cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil válida, com o correspondente recibo comprovativo do pagamento, nos termos do regime jurídico da atividade da náutica de recreio, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 93/2018, de 25 de maio, e demais legislação aplicável;
c) Comprovativo de morada do domicílio do requerente (como um recibo de água, luz);
d) Cópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e número de contribuinte (no caso de pessoa
coletiva, cartão e certidão permanente).
ARTIGO 6º
TIPO E VALIDADE DE PONTOS DE AMARRAÇÃO DO PORTINHO
DA ARRÁBIDA E GALAPOS
1. Atendendo às boas condições meteo-oceanográficas existentes junto à Arrábida no período de
verão, que favorecem a prática de desportos náuticos e o lazer, o Portinho da Arrábida é considerado
porto de abrigo no período compreendido entre o último domingo de março e o último domingo de
outubro.
2. Pelo período em situações de bom tempo, o qual e em termos estatísticos se restringe ao período
de 1 de maio a 30 de setembro, incluindo sábados, domingos e feriados, se confere o direito ao estacionamento no ponto de amarração que for atribuído.
3. A utilização de serviço de transbordo entre a embarcação e terra ou a Ponte-Cais, de acordo com
as normas de utilização previstas no presente Regulamente e tendo em consideração o número anterior, decorre todos os dias, no horário compreendido entre as 9 e 21 horas; o qual está afixado em
local bem visível no ancoradouro, conjuntamente com o tarifário aplicável. Em caso de força maior
o serviço será prestado sempre que para tal seja solicitado.
4. A permanência de embarcações no ancoradouro é autorizada a título precário, nos seguintes
regimes:
a) Estacionamento à época: correspondente ao período de 1 de maio a 30 de setembro;
b) Estacionamento mensal: das 12h do dia 1 às 12h do dia 1 do mês seguinte;
c) Estacionamento semanal: das 12h de sexta-feira às 12h da sexta-feira seguinte;
d) Estacionamento diário: correspondente a períodos indivisíveis de 24 horas, com início às 12h
de cada dia;
e) Estacionamento horário: correspondente a períodos de 3 horas, durante o período estabelecido no número anterior.
5. A tipologia de estacionamento aplicável ao espaço de amarração de Galapos é apenas o definido
na alínea e) do número anterior.
6. Caso o titular pretenda renovar o período de estacionamento, fica sujeito à disponibilidade existente e terá de apresentar o seu pedido até cinco dias úteis do termo da autorização concedida, sob
pena de, a partir desta data, lhe seja aplicada a tarifa diária e sem prejuízo da aplicação do previsto
no artigo 9.º.
7. A atribuição é válida apenas para o titular e para a embarcação a que aquela se reporta e durante
o período contratualizado.
ARTIGO 7º
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DE AMARRAÇÃO
DO PORTINHO DA ARRÁBIDA
1. As taxas aplicáveis pela utilização de serviços no espaço de amarração são as constantes no
ANEXO II do presente Regulamento e serão cobradas pela Entidade Gestora.
2. A cobrança das taxas referente aos serviços relativos às amarrações fixas individuais, é efetuada
antecipadamente junto da Entidade Gestora.
3. A cobrança das taxas correspondentes é efetuada num prazo máximo de dez dias após a inscrição
para o ponto de amarração.
4. O não pagamento das taxas devidas no prazo estabelecido determina a perda imediata ao acesso
à utilização do ponto de amarração atribuído.
5. As taxas devidas pela utilização dos pontos de amarração temporária referidos na alínea b) do n.º
1 do artigo 3º são cobradas na Ponte-Cais de embarque e desembarque de passageiros do Portinho
da Arrábida.
6. Os valores das taxas e tarifas, nos termos e montante previstos no presente Regulamento serão
integradas na Tabela do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Setúbal (RTORMS).
ARTIGO 8º
RESPONSABILIDADES
1. Os utilizadores dos espaços de amarração são responsáveis, nos termos gerais do direito, pelos
danos causados aos sistemas de amarração e demais equipamentos associados à utilização dos espaços de amarração, bem como a terceiros, devendo adotar a necessária diligência e tomar as indispensáveis precauções na utilização destes espaços, com vista a evitar a ocorrência de acidentes,
atendendo aos riscos inerentes ao seu uso.
2. A Entidade Gestora não é responsável por eventuais perdas, danos ou acidentes, causados ou
ocorridos às embarcações estacionadas nos espaços de amarração, ou seus ocupantes, salvo se os
mesmos lhe forem imputáveis nos termos da legislação em vigor.
3. A Entidade Gestora, não é responsável por furtos ou roubos e atos de vandalismo ocorridos nas
embarcações estacionadas nos espaços de amarração.
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ARTIGO 9º
REMOÇÃO DE EMBARCAÇÕES
1. A violação dos deveres e obrigações constantes do presente Regulamento por parte dos utilizadores dos espaços de amarração confere à Entidade Gestora o direito de determinar aos faltosos a
imediata remoção da embarcação do ponto de amarração que estiver a ocupar.
2. Quando a determinação de remoção de embarcação não puder ser notificada ao infrator ou,
quando notificado, o mesmo não a cumpra no prazo que lhe for fixado, a Entidade Gestora poderá
proceder remoção coerciva da embarcação, sendo as respetivas despesas e encargos associados imputados ao proprietário ou responsável pela embarcação.
3. A Entidade Gestora pode proceder, ainda, à remoção coerciva de qualquer embarcação ou plataforma estacionada no espaço de amarração, aplicando-se com as necessárias adaptações o disposto
no número anterior, sempre que se verifique alguma das seguintes situações:
a) Estacionamento sem autorização;
b) Estacionamento prejudicial ao normal funcionamento do espaço de amarração;
c) Necessidade de realizar intervenções de manutenção, limpeza, conservação e operacionalidade
do espaço de amarração;
d) Necessidade de acautelar e preservar a segurança de pessoas e bens em decorrência de intempéries ou outras circunstâncias de força maior que assim o aconselhem;
e) Violação das normas do presente Regulamento;
f) Não pagamento das taxas devidas.
ARTIGO 10º
UTILIZAÇÃO DA PONTE-CAIS DO PORTINHO DA ARRÁBIDA
1. A utilização da Ponte-Cais do Portinho da Arrábida destina-se prioritariamente às embarcações
de apoio ao espaço de amarração ou às embarcações ali amarradas, a embarcações afetas à atividade
marítimo-turística, e, em regime de utilização pontual, a embarcações de recreio, não podendo, em
qualquer caso, ter dimensão superior a 10 metros de comprimento e um calado máximo superior
a 1 metro.
2. As embarcações referidas no número anterior apenas podem utilizar a Ponte-Cais para embarque e desembarque de passageiros e/ou tripulantes, sendo expressamente proibida a atracação para
além do tempo estritamente necessário àqueles fins.
3. As embarcações que pretendam embarcar passageiros têm prioridade relativamente às que pretendem desembarcar.
4. Na aproximação à Ponte-Cais, os responsáveis pelo governo das embarcações são obrigadas a
manter a velocidade adequada ao local, nunca podendo exceder os três nós, não realizar manobras
que possam prejudicar o embarque e desembarque de pessoas e a estabilidade do cais, realizar apenas as manobras estritamente necessárias de acesso ao local, bem como garantir um resguardo adequado à manobra das restantes embarcações que pretendam utilizar o cais.
5. As embarcações apenas poderão utilizar a Ponte-Cais desde que estejam providas com defensas
de acostagem adequadas, sendo imputável ao responsável pelo governo da embarcação os danos e/
ou avarias causadas neste equipamento, resultantes da falta de meios adequados à acostagem ou da
execução manobras inadequadas ao local e à finalidade.
6. Na acostagem ao cais as embarcações deverão apenas utilizar os cabeços destinados a este fim,
sendo proibida a passagem de cabos a outros pontos ou estruturas do cais.
7. O acesso terrestre ao cais deverá ser mantido permanentemente desimpedido.
8. Pela utilização da Ponte-Cais, as embarcações de operadores da marítima turística e das empresas de animação turística devidamente licenciadas é devido o pagamento de taxa definida no
ANEXO II do presente Regulamento.
ARTIGO 11º
INTERDIÇÕES E ATIVIDADES CONDICIONADAS
Na área de proteção parcial que engloba o Portinho da Arrábida, e sem prejuízo do estabelecido no
Regulamento do PNA, são definidas as seguintes interdições, restrições e condicionamentos:
a) É interdito o ato de fundear ou ancorar qualquer tipo de embarcação;
b) É interdita a navegação de qualquer embarcação a motor e de embarcações à vela com dimensões
superiores a 5 m de comprimento, fora dos canais de navegação de acesso aos espaços de amarração
e às praias, com exceção de pequenas embarcações, com motor até 25 HP (18.39KW), devidamente
autorizadas para recolha e largada de pessoas nas praias e zonas de amarração;
c) É interdita a colocação de poitas ou qualquer outro tipo de amarração fora dos locais destinados
a este efeito;
d) É interdita a prática de deportos náuticos de deslize (surf, winsurf, kite-surf, stand up paddle e
outros de natureza similar) dentro da delimitação interior dos espaços de amarração;
e) O acesso às praias para os modos náuticos apenas pode ser feito nos canais definidos para o
efeito durante a época balnear, estando limitados a 20 metros de largura máxima e apenas cada uma
das seguintes praias:
i. Portinho da Arrábida;
ii. Galapos; e
iii. Figueirinha (zona nascente do pontão);
f) É proibido o uso nas embarcações, estruturas ou nos sistemas de amarração de tintas anti-vegetativas com compostos à base de estanho;
g) O acesso das embarcações às zonas de amarração deve ser efetuado através de canais com uma
largura máxima de 20 metros, sendo a sua localização definida pela Capitania do Porto de Setúbal;
h) As entidades com competência na área em causa poderão restringir ou interditar, com carácter
temporário ou permanente, a utilização dos espaços de amarração por razões de segurança ou necessidade de conservação de ecossistemas sensíveis.
ARTIGO 12º
OBRIGAÇÕES DOS UTENTES
1. Pelo presente Regulamento, aos utilizadores dos espaços de amarração, Cais do Portinho da Arrábida e serviços associados recaem, ainda, as seguintes obrigações:
a) Amarrar as suas embarcações nos locais que lhes sejam indicados ou atribuídos pela Entidade
Gestora, em condições de segurança, devendo assegurar a correta amarração da embarcação, utilizando cabos adequadamente dimensionados e em bom estado de conservação;
b) Utilizar unicamente a amarração que lhe está atribuída;
c) Não permitir que terceiro faça uso da amarração que lhe está reservada, ainda que por via de
cedência precária ou gratuita;
d) Considerar as previsões meteorológicas afixadas nos locais e, em especial, tomar as medidas e
ações adequadas de resguardo da embarcação face avisos de mau tempo;
e) Respeitarem os horários fixados para o serviço de transbordo de terra para as embarcações e
vice-versa, estabelecidos no artigo 6.º;
f) Respeitar as regras de boa vizinhança, urbanidade e mútuo respeito entre todos os proprietários
de embarcações ancoradas;
g) Manter as embarcações nas necessárias condições de navegabilidade e flutuabilidade, bem
como, em bom estado de conservação e limpeza;
h) Equipar as embarcações com defensas adequadas, em bom estado de conservação e operacio-

nalidade e devidamente colocadas, de modo a protegê-las eficazmente contra a eventuais encostos
e pancadas resultantes de manobras, ondulação ou correntes;
i) Não adotar comportamentos que possam colocar em causa a segurança do ancoradouro nem das
restantes embarcações;
j) Não fazer lume ou trabalhos a fogo de qualquer natureza, quer no interior e exterior das embarcações, quer durante o transbordo;
k) Não efetuar reparações nas embarcações estacionadas em plano de água, sem a autorização prévia da Capitania do Porto de Setúbal;
l) Não navegar a velocidade superior a três nós no interior do espaço de amarração, à entrada ou
saída do mesmo, ou qualquer outra manobra que possa provocar ondulação suscetível de comprometer a segurança e/ou bem-estar dos demais utentes;
m) Respeitar os corredores de acesso e circulação das embarcações nas áreas designadas para o
efeito;
n) Não despejar óleos, detritos ou quaisquer objetos na área líquida ou nas áreas terrestres;
o) Não ensaiar motores ou executar quaisquer trabalhos no interior das embarcações que possam
causar incómodos aos demais utentes;
p) Não poluir, por qualquer meio ou forma, as águas;
q) Não se banhar ou mergulhar nas águas do interior dos espaços de amarração;
r) Efetuar antecipadamente o pagamento das taxas previstas no tarifário fixado;
s) Fornecer e manter atualizados os contatos e dados pessoais e da embarcação;
t) Assegurar que a embarcação estacionada possui vistoria de manutenção e seguro de responsabilidade civil válidos.
2. Sempre que se verifiquem situações excecionais de força maior possam colocar em causa a segurança das embarcações, de pessoas e bens, as embarcações poderão ser relocalizadas para outra
amarração, mesmo sem o prévio conhecimento do respetivo proprietário, nos termos da alínea d)
do n.º 3 do artigo 9.º, devendo tal operação ser executada por funcionários da Entidade Gestora
devidamente qualificados e mandatados para o efeito.
3. Sempre que se verifique uma situação de relocalização nos termos do número anterior, o seu
proprietário deverá ser informado da ocorrência e do motivo que causou a necessidade de movimentação da embarcação, no prazo máximo de 24 horas.
ARTIGO 13º
DIREITOS DOS UTENTES
Os utentes detentores utilizadores de um ponto de amarração, têm direito:
a) Ao estacionamento no ponto de amarração que for atribuído, pelo período em situações de bom
tempo, o qual e em termos estatísticos se restringe ao período de 1 de maio a 30 de setembro, incluindo sábados, domingos e feriados;
b) À utilização de serviço de transbordo entre a embarcação e terra ou a Ponte-Cais, de acordo com
as normas de utilização previstas no presente Regulamento todos os dias, no horário compreendido entre as 9 e 21 horas; o qual está afixado em local bem visível no ancoradouro, conjuntamente
com o tarifário aplicável. Em caso de força maior o serviço será prestado sempre que para tal seja
solicitado.
c) Ao assinalamento dos locais de embarque para transbordo de pessoas de e para as embarcações
ancoradas, com a indicação “Local de Embarque”;
d) À utilização de depósitos destinados à recolha de resíduos sólidos;
e) Aos serviços de vigilância conducentes à prevenção de incidentes e ou acidentes;
f) Ao acesso à informação respeitante a previsões meteorológicas, designadamente avisos de mau
tempo, a afixar nas instalações de apoio, e, complementarmente, ao respetivo boletim atualizado de
informação meteorológica fornecida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para
um período de 5 dias.
ARTIGO 14º
RESPONSABILIDADE POR INCUMPRIMENTO
1. Compete à Câmara Municipal de Setúbal e às entidades legalmente habilitadas executar e fiscalizar o cumprimento do presente Regulamento.
2. O incumprimento das regras e obrigações estabelecidas no presente Regulamento, nomeadamente as definidas nos artigos 11.º e 12.º, sem prejuízo da eventual imputação de responsabilidade
civil ao infrator decorrente de danos, avarias prejuízos ou acidentes causados, é passível de constituir contraordenação nos termos previstos e tipificados na legislação aplicável.
3. Sempre que a Entidade Gestora, através de seus funcionários em exercício de funções, presenceie ações ou omissões dos utentes dos espaços objeto do presente Regulamento e, nos termos
do número anterior possam ser tipificadas como infração contraordenacional, devem proceder à
denúncia formal de tais factos junto do Comando-Local da Polícia Marítima de Setúbal.
ARTIGO 15º
INTERPRETAÇÃO E LACUNAS
As dúvidas de interpretação, bem como as lacunas do presente regulamento serão resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal de Setúbal.
ARTIGO 16º
VIGÊNCIA, APLICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
1. O presente Regulamento entra em vigor após 15 dias da sua publicação nos termos legais.
2. Transitoriamente, no ano de 2019, o processo de licenciamento dos pontos de amarração no
espaço de amarração do Portinho da Arrábida realiza-se através de procedimento iniciado e instruído junto da Capitania do Porto de Setúbal, mediante publicação de edital desta entidade, sendo
emitidas as correspondentes licenças, as quais terão caráter nominal e sem identificação de ponto
atribuído.
3. Concluído o procedimento de emissão de licença, os processos serão encaminhados para a Câmara Municipal de Setúbal, enquanto Entidade Gestora, a qual promoverá a atribuição dos correspondentes pontos de amarração em razão das licenças emitidas.
4. Atribuídos os pontos de amarração, nos termos do número anterior, os titulares das licenças
dispõem de um prazo de 10 dias úteis para requerer junto da Capitania do Porto de Setúbal a necessária vistoria às condições de segurança e manutenção ao sistema de amarração que haja sido
atribuído.
5. A partir de 30 de outubro de 2019, o espaço de amarração do Portinho da Arrábida será encerrado para efeitos realização intervenções de reordenamento, manutenção e limpeza do leito.
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ANEXO I

ANEXO III

Amarrações do Ancoradouro do Portinho da Arrábida (50):
Localizadas no polígono estabelecido entre os seguintes pontos de coordenadas:
38°28’37.99”/8°58’50.36”N
38°28’31.04”N/8°58’49.57”W

REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE AMARRAÇÃO

Amarrações fixas de Galapos (10):
Localizadas no polígono estabelecido entre os seguintes pontos de coordenadas, na frente de praia:
38°28’59.96”N/8°58’4.26”W
38°29’1.32”N/8°57’58.32W

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(de acordo com o n.º 5 do Artigo 5.º)
N.º do Registo: ____________
DADOS DO UTILIZADOR:
Nome:

ANEXO II
TARIFAS DE PERMANÊNCIA NAS AMARRAÇÕES LIVRES
(DE ACORDO COM A ALÍNEA E) DO N.º 1 E N.º 2
DO ARTIGO 3.º CONJUGADO COM O ARTIGO 6.º)

Morada:

EMBARCAÇÕES

AMARRAÇÕES LIVRES

CLASSE

COMPRIMENTO
(m)

ÉPOCA ALTA*

I

Até 4,5

3,00€

1,00€

2,00€

0,50€

8,00€

5,00€

II

4,51 – 6,0

4,00€

1,50€

2,50€

1,50€

10,00€

8,00€

III

6,01 – 8,0

5,00€

2,00€

3,00€

2,00€

15,00€

13,00€

Até 3 horas
seguidas

ÉPOCA BAIXA

Por cada
Até 3 horas
hora
seguidas
suplementar

ÉPOCA
ALTA*

ÉPOCA
BAIXA

Por cada
Diária
hora
(no nascer até uma hora
suplementar antes do pôr do sol)

Freguesia:

Código Postal:

País:

Nacionalidade:

CC ou Passaporte:

Validade:

__________-______

_______/_____/______

NIF:

Telemóvel:

Telefone:

Fax:

Email:
Contacto
preferencial:

(*) – Época alta – corresponde aos meses de julho e agosto.
DADOS DA EMBARCAÇÃO DE RECREIO:

TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE AMARRAÇÃO DO PORTINHO
DA ARRÁBIDA (DE ACORDO COM OS ARTIGOS 6.º E 7.º, EXCLUINDO
OS VALORES DEVIDOS PELO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
PARA AMARRAÇÃO DA BOIA EMITIDA PELA CAPITANIA DO PORTO
DE SETÚBAL)
EMBARCAÇÕES
CLASSE

TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE AMARRAÇÃO

COMPRIMENTO
(m)

ÉPOCA

ÉPOCA ALTA*
M

D

M

N.º
Validade da Vistoria:

Registo:

Validade do Seguro
Bandeira:

ÉPOCA BAIXA

S

Nome:

S

D

I

Até 4,5

400,00€ 100,00€

35,00€

8,00€

50,00€

17,50€

5,00€

II

4,51 – 6,0

600,00€

150,00€

40,00€

10,00€

75,00€

20,00€

8,00€

III

6,01 – 8,0

800,00€ 200,00€

50,00€

15,00€ 100,00€

50,00€

13,00€

Tipo:

Comprimentos:

Boca:

Pontal:

Calado:

Arqueação:

(*) – Época alta – corresponde aos meses de julho e agosto.
TIPO DE OCUPAÇÃO PRETENDIDA (ASSINALAR O PRETENDIDO):

DEFINIÇÕES:
Estacionamento à época: correspondente ao período de 1 de maio a 31 de outubro;
Estacionamento mensal (M): das 12h do dia 1 às 12h do dia 1 do mês seguinte;
Estacionamento semanal (S): das 12h de sexta-feira às 12h da sexta-feira seguinte;
Estacionamento diário (D): correspondente a períodos indivisíveis de 24 horas, com início às 12h
de cada dia.

⃝

Estacionamento à época: correspondente ao período de 1 de maio a 30 de setembro

Sujeito a confirmação após verificação de disponibilidade:

⃝

Estacionamento mensal: das 12h do dia 1 às 12h do dia 1 do mês seguinte:

TARIFAS DE ACOSTAGEM NA PONTE-CAIS
(DE ACORDO COM N.º 8 DO ARTIGO 10.º)
EMBARCAÇÕES

ACOSTAGEM NA PONTE-CAIS (SEM POSSIBILIDADE DE ESTADIA)

CLASSE

ÉPOCA ALTA*

COMPRIMENTO (m)

ÉPOCA BAIXA

I

Até 4,5

1,50€

1,00€

II

4,51 – 6,0

2,00€

1,50€

III

6,01 – 8,0

2,50€

2,00€

IV

8,01 - 10

3,00€

2,50€

⃝

Maio

⃝

Junho

⃝

Julho

⃝

Agosto

⃝

Setembro

Estacionamento semanal: das 12h de sexta-feira às 12h da sexta-feira seguinte:
Mês: _______________
Dia de Inicio: ________ Dia de Fim: ________

⃝

Estacionamento diário: correspondente a períodos indivisíveis de 24 horas, com início às

12h de cada dia:

(*) – Época alta – corresponde aos meses de julho e agosto.

Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

⃝

Dia: ________________

⃝

Estacionamento horário: correspondente a períodos de 3 horas, durante o período

estabelecido no número anterior
DOCUMENTOS A ANEXAR:

⃝

Cópia do Livrete da embarcação, com vistoria válida, e cuja propriedade se encontre
registada a favor do interessado
Cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil válida, com o correspondente

⃝

recibo comprovativo do pagamento, nos termos do regime jurídico da atividade da
náutica de recreio, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 93/2018, de 25 de maio, e demais
legislação aplicável

⃝

Comprovativo de morada do domicílio do requerente (como um recibo de água, luz)

⃝

Cópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e número de contribuinte (no caso
de pessoa coletiva, cartão e certidão permanente)
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Declaro, por minha honra que:
⃝ As informações prestadas são verdadeiras.
⃝ Tomei conhecimento do REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA PONTE CAIS LOCALIZADA NO
PORTINHO DA ARRÁBIDA, DO ANCORADOURO DO PORTINHO DA ARRÁBIDA E DAS
AMARRAÇÕES FIXAS DO PARQUE MARINHO LUIZ SALDANHA, bem como o trifário em vigor,
cujos termos e condições aceito sem reservas.
⃝ Tomei conhecimento de que a cópia deste Requerimento ou similar, conjuntamente com o
comprovativo de pagamento, quando devido, faz prova da autorização do agora requerido, pelo
que me farei sempre acompanhar dos mesmos.

Setúbal, ______ de _______________ de 20___.

Assinatura do Requerente:
____________________________________________________________

RESERVADO À CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL/ENTIDADE GESTORA:
N.º de Identificação da Amarração fixa:
Lugar de amarração livre:
Coordenadas GPS da boia de amarração da
poita:
N.º da Guia:

⃝ Lista de Espera:
Envio Fatura/Recibo:
Verificado por:

Data:

_____/____/_______

