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Aviso 
 
 
 
 

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Licenciado em Direito, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Lousada: 
Torna Público que, por ter merecido aprovação final na sessão da Assembleia 
Municipal realizada no dia 16 de dezembro em curso, entra em vigor, 15 dias 
após a publicação deste aviso no Diário da República II série, o Regulamento 
das zonas de estacionamento de duração limitada no Concelho de Lousada, 
bem como o aditamento ao capitulo III da tabela – ocupação do domínio público 
e aproveitamento de bens de utilização pública da tabela de taxas e licenças 
municipais, anexa ao regulamento de liquidação e cobrança de taxas e outras 
receitas municipais com a inclusão do quadro 26-A (zonas de estacionamento de 
duração limitada). 
Mais faz saber que exemplares do Regulamento e respetivo aditamento se 
encontram afixados no átrio do edifício dos Serviços Municipais e publicado na 
página eletrónica do Município, em www.cm-lousada.pt. 
 
 

 
Lousada e Paços de Município, 27 de dezembro de 2011 

 
O Presidente da Câmara, 

 

 
 (Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães) 
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REGULAMENTO DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DE LOUSADA 
 

PREÂMBULO 

No âmbito do Projeto de Valorização do Centro 
Urbano de Lousada, projeto desenvolvido no 
âmbito de uma candidatura ao Programa 
Operacional da Região Norte (Política de Cidades 
- parcerias para a Regeneração Urbana) estão a 
ser desenvolvidas acções no sentido de recuperar 
e requalificar o espaço público urbano da Vila de 
Lousada. 

Esta intervenção, que abrange essencialmente a 
zona central da Vila de Lousada, visa contribuir 
para a revitalização de Lousada como centro 
urbano, melhorar a qualidade do ambiente urbano, 
valorizar a presença de monumentos, zonas 
verdes e edifícios públicos envolventes. Por outro 
lado, não é possível esquecer que o centro de 
Lousada é também uma zona comercial por 
excelência, sendo necessário criar uma dinâmica 
para que os espaços comerciais se apresentem 
atractivos e competitivos. 

Neste âmbito, está a ser efectuada a 
reestruturação viária do centro da vila, de forma a 
condicionar o trânsito automóvel e criar uma ampla 
área com espaços pedonais, mobiliário urbano 
adequado e zonas verdes, criando assim um 
espaço público de referência promotor da 
mobilidade e destinado, essencialmente, à fruição 
pelas pessoas. 

Tal projeto envolve necessariamente a alteração 
dos modos de deslocação ao centro urbano, 
dando prioridade ao percurso pedonal e 
promovendo o abandono do uso do automóvel. 
Nesse sentido, foram criadas eixos de 
estacionamento que interessa, agora, gerir dentro 

dos objectivos que norteiam a intervenção de 
requalificação do centro da Vila de Lousada. 

Assim, no prosseguimento desses objectivos 
interessa que o estacionamento no cento da vila – 
com elevada concentração de serviços e comércio 
- seja, essencialmente, estacionamento com 
elevada rotatividade e curta duração, e que se 
destine essencialmente ao público que se dirige a 
tais equipamentos. 

Por esse motivo optou-se por condicionar a oferta 
de estacionamento nesses locais, recorrendo a 
medidas restritivas através da sua tarifação, como 
forma de aumentar a rotação do estacionamento e 
promover a curta duração do estacionamento, 
vocacionando-o assim para visitantes, utentes dos 
serviços públicos e clientes do espaços do centro 
da Vila de Lousada. 

Nestes termos, em cumprimento do artigo 118.° 
do Código de Procedimento Administrativo, o 
projeto do presente regulamento foi submetido a 
apreciação pública, pelo período de 30 dias, 
conforme aviso publicado no Diário da República  
2ª. Série, nº. 179, de 16/09/2011 e afixado nos 
locais de estilo, para recolha de sugestões dos 
interessados, cumprindo o deliberado na reunião 
do Executivo de  05/09/2011. 

Assim, a Assembleia Municipal em sessão de 
16/12/2011, sob proposta da Câmara Municipal 
em reunião de 05/09/2011, aprovou o presente 
REGULAMENTO DE ZONAS DE 
ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA 
DE LOUSADA, em anexo. 
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Artigo 1.º 
(Norma habilitante) 

 
O presente regulamento é elaborado ao 
abrigo na alínea u) do n.º 1 e alínea a) do n.º 
7 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, o n.º 2 do art. 70º do Código da 
Estrada, Decreto-lei n.º 81/2006, de 20 de 
Abril, Lei de Finanças Locais, Regime Geral 
das Taxas das Autarquias Locais e do Código 
de Procedimento Administrativo. 

 
Artigo 2.º 

(Âmbito de aplicação) 
1. O presente regulamento visa estabelecer 

o regime jurídico das zonas de 
estacionamento de duração limitada do 
Município de Lousada. 

2.  O presente regulamento aplica-se a todas 
as zonas de estacionamento de duração 
limitada que constam do mapa de 
constantes do anexo I ao presente 
regulamento, bem como as que venham a 
ser delimitadas e integradas naquele 
anexo, através de deliberação da Câmara 
Municipal. 

 
Artigo 3.º 

(Definições) 
Para os efeitos do presente regulamento, 
entende-se por: 
a) Condutor – todo o indivíduo que tem a 

direcção efectiva do veículo; 

b) Estacionamento - imobilização de um 
veículo que não constitua paragem e que 
não seja motivada por circunstâncias 
próprias da circulação; 

c) Parcómetro – dispositivo mecânico ou 
electrónico destinado a medir o tempo 
durante o qual um veículo está 
estacionado e cujo mecanismo é 
accionado por moedas ou por qualquer 
outro meio de pagamento e que emite o 
título de estacionamento: 

d) Veículo – todo o meio de transporte com 
locomoção autónoma; 

e) Zona de estacionamento de duração 
limitada - parte da via que, por 
construção ou sinalização, se destina ao 
estacionamento e cuja utilização está 
sujeita ao pagamento de uma taxa. 

 
Artigo 4.º 

(Composição das zonas de 
estacionamento de duração limitada) 

1. Das zonas de estacionamento de duração 
limitada estabelecidas pelo Município fazem 
parte integrante: 

a) Os lugares de estacionamento com 
duração limitada sujeitos ao pagamento 
das taxas fixadas no Regulamento e 
Tabela de Taxas em vigor no Município; 

b) Lugares reservados a operações de carga 
e descarga, de utilização gratuita; 

c) Lugares destinados a motociclos, 
ciclomotores e velocípedes; 

d) Lugares para deficientes motores. 
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2. As zonas de estacionamento de duração 
limitada e os respectivos lugares de 
estacionamento serão devidamente 
sinalizados e delimitados através das marcas 
e sinais rodoviários previstos no Regulamento 
de Sinalização de Trânsito. 

 
Artigo 5.º 

(Classes de veículos) 
Podem estacionar nas zonas de 
estacionamento de duração limitada, nos 
lugares a eles destinados: 

a) Veículos automóveis ligeiros, com 
excepção das 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, nas áreas que lhe sejam 
reservadas; 

 
Artigo 6.º 

(Duração e horário do Estacionamento) 
1. A utilização do estacionamento de 
duração limitada fica sujeito ao pagamento de 
uma taxa, nos dias úteis, de segunda-feira a 
sexta-feira, entre as 08h30 e as 18h00. 
2. O estacionamento de veículos em zonas 
de estacionamento limitado não deverá 
exceder o período máximo de duas horas, 
findo o qual, o veículo deverá ser retirado, 
sob pena de se considerar indevidamente 
estacionamento, ainda que o condutor tenha 
adquirido novo título de estacionamento. 

3. Fora dos limites horários estabelecidos, o 
parqueamento nas zonas de estacionamento 
de duração limitada é gratuito e não está 
condicionada a qualquer limitação de tempo. 
4. A Câmara Municipal, mediante 
deliberação, pode determinar o alargamento 
ou diminuição do horário previsto no número 
anterior, bem como o período de duração do 
estacionamento. 

 
Artigo 7.º 

(Situações especiais) 
É livre o estacionamento nas zonas de 
duração limitada pelos veículos que se 
encontrem nas seguintes situações: 
a) Os veículos em missão urgente de socorro 

ou de polícia; 
b) Os veículos envolvidos em operações de 

carga e descargas, nos lugares 
destinados a esse fim; 

c) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes 
estacionados em lugares destinados a 
esse fim; 

d) Os veículos de deficientes motores, 
quando devidamente identificados nos 
termos legais, nos lugares de 
estacionamento previstos para o efeito; 

e) Os veículos utilizados pelo Município de 
Lousada.  
 

Artigo 8.º 
(Título de estacionamento) 

1. O direito ao estacionamento em zonas de 
estacionamento de duração limitada é 
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conferido pela aquisição do título de 
estacionamento nos equipamentos 
destinados para o efeito. 
2. Quando o equipamento de fornecimento 
de títulos mais próximo se encontrar avariado 
o utilizador fica obrigado à aquisição noutra 
máquina, desde que instalada na mesma 
zona. 
3. O título de estacionamento deverá ser 
colocado no interior do veículo, junto ao pára-
brisas dianteiro, com o rosto voltado para o 
exterior de modo a serem visíveis as 
menções dele constantes. 
4. Quando o título de estacionamento não 
seja colocado da forma estabelecida no 
número anterior, presume-se o não 
pagamento do estacionamento. 

 
Artigo 9.º 

(Validade do título de estacionamento) 
1. O título de estacionamento é válido pelo 
período nele fixado. 
2. Findo o período de validade constante do 
título de estacionamento, o utilizador deverá 
abandonar o lugar ocupado ou adquirir novo 
título de estacionamento, no caso de não ter 
esgotado o período máximo de permanência 
no mesmo local. 

 
Artigo 10.º 

(Taxas) 
O estacionamento em zona de 
estacionamento de duração limitada está 
sujeito ao pagamento prévio de uma taxa, 

determinada nos termos previstos no 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de 
Taxas e Outras Receitas Municipais, a 
efectuar no acto de aquisição do título de 
estacionamento. 
 

Artigo 11º 
(Pagamento fora de prazo) 

1. Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, sempre que se detectar a utilização 
das zonas de estacionamento de duração 
limitada sem o pagamento prévio de taxa, o 
utilizador poderá ainda proceder ao 
pagamento voluntário das taxas devidas, nos 
cinco dias úteis subsequentes à respectiva 
utilização. 
2. Neste caso, serão devidas as taxas 
correspondentes à taxa devida por um dia de 
utilização, acrescido de 50% a título de 
penalidade pelo pagamento fora de prazo. 
3. Para o efeito, o agente responsável pela 
fiscalização, emitirá aviso de pagamento, no 
qual será identificado o veículo, hora, data e 
local da utilização, montante da taxa a pagar 
e respectivos meios de pagamento, bem 
como a advertência que o não pagamento no 
prazo estabelecido implica a prática de uma 
contra-ordenação punida com coima. 

 
Artigo 12.º 

(Estacionamento proibido) 
1. Nas zonas de estacionamento de duração 
limitada, sem prejuízo do disposto no Código 
da Estrada, é proibido: 
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a) Transitar ou estacionar fora dos locais 
demarcados; 
b) O estacionamento de veículos de 
classe ou tipo diferente daquele para o 
qual o espaço tenha sido afectado; 
c) Por tempo superior ao estabelecido ou 
sem o pagamento da taxa respectiva, nos 
termos fixados no presente regulamento. 

2. Quem infringir o disposto no número 
anterior é sancionado com coima a fixar entre 
o limite mínimo de de € 30,00 e o máximo de 
€ 150,00. 

 

Artigo 13.º 
(Estacionamento abusivo) 

1. Sem prejuízo no disposto no artigo 
anterior, os veículos indevidamente 
estacionados ou que aí permaneçam mais de 
duas horas para além do período de tempo 
permitido, poderão ser bloqueados e 
removidos nos termos estabelecidos no art. 
164º do Código da Estrada. 
2. As despesas de bloqueamento, remoção e 
depósito do veículo serão pagas pelo 
respectivo proprietário, sem prejuízo do 
eventual direito de regresso contra o 
respectivo condutor. 

 

Artigo 14.º 
(Fiscalização) 

Sem prejuízo das competências atribuídas 
por lei a outras entidades, nomeadamente às 
forças de segurança, a fiscalização do 

cumprimento do presente Regulamento 
compete à Policia Municipal. 
 

Artigo 15.º 
(Competência para instrução dos processo de 

contra-ordenação e aplicação das coimas) 
A competência para a instrução dos 
processos de contra-ordenação e aplicação 
de coimas pertence às entidades designadas 
no Código da Estrada. 
 

Artigo 16.º 
(Responsabilidade) 

O pagamento da taxa devida pela ocupação 
de lugares de estacionamento de duração 
limitada não constitui a Câmara Municipal em 
qualquer tipo de responsabilidade perante o 
utilizador, designadamente por eventuais 
furtos, perdas ou deteriorações dos veículos 
parqueados, ou de bens que se encontrem no 
seu interior. 

 

Artigo 17º 
(Revogações) 

São revogados os artigos 10º a 13º da Postura 
Municipal de Trânsito aprovado na sessão da 
Assembleia Municipal de 20 de Setembro de 2002, 
bem como todas as demais disposições 
regulamentares contrárias ao disposto no presente 
regulamento. 

Artigo 18º 
(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor 15 
dias após a sua publicação, nos termos 
legais. 
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Anexo I 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada  
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Aditamento à Tabela de Taxas e Licenças Municipais anexa ao 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receitas 

Municipais 
 
 
 

CAPÍTULO III 
OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO E APROVEITAMENTO DOS BENS DE UTILIZAÇÃO 

PÚBLICA 
  
  

Quadro 26-A 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 

Descrição Taxa (€) 
1. Utilização dos Lugares de Estacionamento:   
        1.1. Primeira  hora 0,40 € 
        1.2. Segunda hora 0,60 € 
        1.3. Dia 5,63 € 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


