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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO EDIFÍCIO DA JUNTA 
DE FREGUESIA - OURÉM 

 
PREÂMBULO 

Em resultado da requalificação recente de espaço contíguo ao edifício da Junta de Freguesia, 

transformando-se numa zona de parque de estacionamento para utilização de uso privado, a 

organização e o funcionamento do parque, por princípio de transparência e boa administração, 

carecem da definição de normas de utilização e concessão que se traduzem no articulado infra 

e que foram devidamente aprovadas pelo órgão executivo, em reunião de 7 de dezembro de 

2021, e remetidas ao órgão deliberativo para o devido conhecimento. 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
O presente documento tem por objeto a definição das normas que visam a organização e 

funcionamento do parque de estacionamento junto ao edifício da Junta de Freguesia de Nossa 

Senhora da Piedade (adiante Junta de Freguesia), sito na Rua Agostinho Barroso Gonçalves. 

 
Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação  
1 - As presentes normas aplicam-se a todas as pessoas a quem for atribuído o acesso e a 

possibilidade de fruição deste espaço, após a devida formalização do pedido e durante o prazo 

devidamente concedido. 

2 – A atribuição do acesso e a utilização do parque de estacionamento concede-se, por esta 

ordem preferencial, às seguintes entidades: 

a) Aos membros do executivo de Junta de Freguesia; 

b) Aos colaboradores da Junta de Freguesia que exerçam a prestação do seu trabalho no 

local do edifício da Junta de Freguesia, independentemente da modalidade do contrato 

de trabalho, com exercício de funções em regime de tempo inteiro; 

c) Aos colaboradores das entidades sem fins lucrativos, com contrato de arrendamento, 

comodato ou de cedência gratuita, que desempenham funções no edifício da Junta de 

Freguesia, em regime de tempo inteiro; 

d) Às entidades com fins lucrativos que através de contratos de arrendamento de alguma 

das frações das instalações do edifício da Junta de Freguesias solicitem um lugar de 
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parqueamento, desde que disponível, e que esse contrato tenha uma duração superior 

a 3 anos, fixando-se o valor de 35€ (trinta e cinco euros) por mês. 

3 – A concessão de acessos está limitada à ponderação dos lugares existentes, dos lugares 

concedidos e dos equipamentos distribuídos. 

 

Artigo 3.º 
Divulgação 

As normas de utilização e funcionamento do parque de estacionamento serão divulgadas a 

todas as entidades do n.º 2 do artigo 2.º, no momento da submissão do formulário de 

autorização para a utilização do parque de estacionamento (Anexo I) à Junta de Freguesia, após 

pedido formal de consulta dirigido ao Presidente de Junta de Freguesia ou através do site e dos 

canais institucionais da Junta de Freguesia. 

 

Artigo 4.º 
Utilização do Parque 

1 – O parque poderá ser utilizado 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, durante todo o 

ano, sem qualquer limitação. 

2 – É obrigatório a ocupação dos lugares de estacionamento assinalados no pavimento caso 

estejam livres, sendo permitido a posterior ocupação de outros espaços informais, desde que 

nenhum utilizador fique inibido de entrar ou sair do parque, ou seja, desde que devidamente 

acauteladas as normas de bom senso e urbanidade. 

3 – Após utilização do parque, tanto na entrada como na saída do parque de estacionamento, 

por princípio de prudência, devem os utilizadores garantir que a cancela fica sempre 

devidamente fechada. 

 
Artigo 5.º 

Acesso e distribuição de comando a utilizadores  
1 – O acesso ao parque de estacionamento é efetuado mediante a atribuição de um comando 

que permitirá a abertura automática da cancela. 

2 – O referido comando será entregue após deferimento do requerimento do formulário de 

utilização. 

3 – O comando de acesso ao parque é propriedade da Junta de Freguesia, e quando atribuído é 

pessoal e intransmissível, sendo que a cedência do comando a terceiros, determina a cessação 

definitiva do direito de utilização do parque. 
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4 – Após decorrido o prazo solicitado de acesso ao parque, o comando deverá ser devolvido, 

salvo se o utilizador solicitar a renovação por igual período.  

5 – O comando tem de ser devolvido sempre que se alterem os pressupostos sobre os quais 

assentou a decisão de atribuição, havendo a consequente restrição à utilização do parque. 

6 – Cada utilizador autorizado é responsável pela manutenção do comando e pela sua adequada 

utilização. 

7 – A utilização indevida do comando é da responsabilidade do seu titular. 

 

Artigo 6.º 
Acesso a terceiros 

Por autorização do Presidente de Junta de Freguesia, em regime pontual e atendendo a critérios 

de pura excecionalidade, pode ser disponibilizado o acesso e a fruição do parque de 

estacionamento, desde que para motivos que envolvam a utilização do edifício da junta de 

freguesia, por um período devidamente estipulado e curto, sendo que a abertura da cancela 

será realizada por pessoa designada para o efeito pelo Presidente de Junta de Freguesia. 

 

Artigo 7.º 
Utilização, roubo, furto ou extravio do comando  

Em caso de roubo, furto ou extravio do comando deve o seu titular comunicar imediatamente à 

junta de freguesia, através do seu presidente, ou para o email: geral@jf-nspiedade.pt. 

 

Artigo 8.º 
Da responsabilidade  

1 - Para efeitos de responsabilidade civil, o parque constitui extensão da via pública, destinando-

se a cancela apenas ao controlo de quem acede ao respetivo interior. 

2 – O estacionamento corre por conta e risco dos proprietários dos veículos, a Junta de freguesia 

não é responsável pelos danos ocasionados por terceiros, seja qual for a sua causa, em pessoas 

ou em veículos estacionados ou em circulação no parque, nem por quaisquer danos resultantes 

do desrespeito das leis ou regulamentos vigentes. 

3 - Dada a circunstância do parqueamento não constituir contrato de depósito, quer dos 

veículos, quer dos objetos neles existentes, a Junta de Freguesia não responde por qualquer 

dano, furto ou roubo, ocorrido no interior do parque.  

 
Artigo 9.º 
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Obrigações dos utilizadores 
São obrigações dos utilizadores do parque de estacionamento: 

 Promover o correto estacionamento, com respeito pelo acesso e circulação das 

restantes viaturas; 

 Cumprir as normas de utilização acima descritas; 

 Zelar pela correta utilização do comando quando atribuído; 

 Zela pela correta utilização do equipamento de acesso ao parque de estacionamento. 

 

Artigo 10.º 
Sanções 

O não cumprimento do estabelecido no artigo anterior e demais responsabilidades constantes 

nestas normas implicam, automaticamente, a não autorização do acesso ao parque de 

estacionamento e a obrigação de devolução imediata do comando de utilização. 

 

Artigo 11.º 
Disposições finais 

1 – Compete à Junta de Freguesia assegurar o cumprimento das presentes normas de utilização 

do parque de estacionamento. 

2 – Quaisquer dúvidas de interpretação, bem como as lacunas, serão decididas pelo presidente 

da Junta de Freguesia, podendo ser consultado o órgão executivo. 
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Formulário de autorização para utilização do parque de estacionamento da Junta de Freguesia 

 
PEDIDO DO COMANDO – n.º 2 do Artigo 2.º 
 
Qualidade do Utilizador/Entidade__________________________________________________  
 
Primeiro pedido      
 
Segundo pedido  
 
Renovação  
 
Prazo solicitado: _____________________________________ (Não pode ser superior a 1 ano) 
 
Motivo: ______________________________________________________________________ 
 
DADOS DO REQUERENTE 
 
Nome completo: _______________________________________________________________ 
 
Carreira / Categoria (se aplicável): _________________________________________________ 
 
Serviço: ______________________________________________________________________ 
 
DADOS DO VEÍCULO 
 
Matrícula: ______________________________Marca: ________________________________ 
 
 
 

Tomei conhecimento das normas de utilização do parque de estacionamento junto ao edifício 

da Junta de Freguesia.  

Declaro, abaixo assinado, que cumprirei com todas as normas de utilização do parque.  
 
Local e data: __________________________________________________________________  
 
Assinatura do/a requerente: ______________________________________________________  
 
 
AUTORIZAÇÃO 
 
Despacho: _____________________________________________________ Data: __/__/____  
   

__________________________________ 
(O Presidente da Junta) 


