
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

REUNIÃO N.º                                PROPOSTA N.º       128/2023/DURB/DIMOT 

Realizada em            DELIBERAÇÃO N.º   
 

ASSUNTO : 
 

ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, NA AV. MANUEL MARIA PORTELA / 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA ANUAL 

 
No âmbito do pedido de estacionamento privativo, apresentado pela “Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal - AHRESP”, sediada na Rua das Alcaçarias, Nº 3, formulam-
se as seguintes observações: 
 
1– O RTORMS - “Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal”, no 
seu Capítulo V, contempla a “ocupação da via pública para efeitos de reserva de estacionamento 
para uso Individualizado e privativo”, mediante o pagamento da taxa anual. 
 
2 – Considerando, haver viabilidade na criação do lugar pretendido, embora na Av. Manuel Maria 
Portela, por ser esta a via mais próxima com condições para o mesmo, sem prejuízo para o 
estacionamento de moradores e utentes. 
 
3 – Considerando, o pedido de isenção do pagamento da taxa, no valor de 1.345,31 €, apresentado 
pela requerente e atendendo ao parecer favorável do Departamento de Administração Geral e 
Finanças, deste Município, com base no Artº 7º, Nº 3 do Diploma acima referido, bem como ao 
Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 22/12/2021 (processo anexo). 
 
Propõe-se, a criação do lugar de estacionamento privativo requerido, com implementação da 
sinalização vertical que consta da planta anexa, bem como se propõe a isenção do pagamento da 
taxa, em causa. 
 
A sinalização proposta encontra-se em consonância com o Decreto-Lei n.º 72/2013, de 03 de 
Setembro (Código de Estrada). 

 
Mais se propõe que a parte da ata respeitante a esta deliberação seja aprovada em minuta para 
efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57º da lei n.º 75/13, de 12 de Setembro.      

 

O (A)  TÉCNICO (A) 

  

O CHEFE DE DIVISÃO 

 

 

  

 

 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO   O PROPONENTE 

 

 

  

 
 

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

 

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

 
O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA  O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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