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Introdução 

 

A presente proposta de Regulamento Municipal de Trânsito tem por objectivo estabelecer as regras 

referentes ao ordenamento do trânsito nas vias do domínio público municipal. 

Pretende-se assim um instrumento que possa regular de forma eficaz a circulação, paragem  e 

estacionamento nas vias públicas e equiparadas, sob jurisdição do Município de Beja e, neste sentido, 

melhorar a qualidade de vida dos Munícipes. 

 

Título I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1º 

Lei habilitante 

 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 112º e 241º da Constituição da 

República Portuguesa, do artigo 64º, nº 1, alínea u), nº 2, alínea f), nº 6, alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do Código da Estrada aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de Maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis 

nºs. 2/98, de 3 de Janeiro, 256-A/2001, de 28 de Setembro, 44/2005, de 23 de Fevereiro, 113/2008, de 1 

de Julho e pela Lei nº 20/2002, de 21 de Agosto e artigo 55º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro. 

 

Artigo 2º 

Comissão Municipal de Trânsito 

 

1. É criada a Comissão Municipal de Trânsito, órgão consultivo da Câmara Municipal, para as questões 

de trânsito no Município de Beja. 

2. A Comissão Municipal de Trânsito reúne semestralmente, podendo reunir, sempre que necessário, a 

título extraordinário. 

 

Artigo 3º 

Competências da Comissão Municipal de Trânsito 

 

1. Compete à Comissão Municipal de Trânsito:  

a) Diagnosticar e procurar encontrar solução para os diversos problemas de mobilidade, circulação, 

estacionamento e transportes urbanos;  

b) Sugerir a adopção de medidas e alterações julgadas por convenientes para a concretização dos 

objectivos previstos; 
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c) Apresentar ou analisar estudos sobre alterações de trânsito; 

d) Avaliar os Planos de Mobilidade Sustentável; 

e) Analisar os relatórios de acidentes; 

f) Propor ou avaliar alterações ao Regulamento Municipal de Trânsito.  

 

Artigo 4º 

Composição da Comissão Municipal de Trânsito 

 

1. Integram a Comissão: 

a) Presidente da Câmara Municipal de Beja ou alguém por ele designado; 

b) Dois representantes da Assembleia Municipal de Beja; 

c) Representante das Juntas de Freguesia do concelho de Beja; 

d) Polícia de Segurança Pública; 

e) Guarda Nacional Republicana; 

f) Associação Comercial de Beja; 

g) Associação de Pessoas com Deficiência (Beja); 

h) Bombeiros Voluntários de Beja; 

i) Delegação da Direcção-Geral de Viação (Beja); 

j) ANTRAL (Representante dos taxistas no concelho de Beja); 

k) NERBE; 

l) Rodoviária do Alentejo; 

m) Turitaléfe; 

n) Estradas de Portugal, S.A; 

o) Escolas de Condução de Beja; 

p) ESTIG; 

q) Responsável pelo Gabinete de Gestão da Mobilidade; 

 

Artigo 5º 

Âmbito de aplicação do Regulamento de Trânsito 

 

1. O Regulamento de Trânsito tem por objectivo o ordenamento do trânsito, circulação, paragem e 

estacionamento nas vias sob jurisdição do Município de Beja e, bem assim, às vias de domínio privado 

abertas ao trânsito público dentro da circunscrição territorial municipal, estabelecendo as regras a 

observar pelos seus utilizadores 

2. Os condutores de qualquer tipo de veículo ficam obrigados ao cumprimento no disposto no presente 

Regulamento, sem prejuízo do cumprimento das disposições do Código da Estrada e da respectiva 

legislação complementar. 
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3. Em tudo o que for omisso no presente Regulamento de Trânsito, aplicar-se-á o Código da Estrada e 

demais legislação em vigor. 

 

Título II 

Disposições gerais sobre o trânsito no concelho de Beja 

 

Capítulo I 

Rede Viária 

 

Artigo 6º 

Classificação da Rede Viária 

 

1. A Rede Viária é ordenada e hierarquizada de acordo com as funções e características das rodovias em: 

a) Rede Viária Fundamental, rede de vias públicas que atravessam a circunscrição territorial do 

município constituída, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional e com o Código da Estrada, por 

Auto-estradas (AE), vias reservadas a automóveis e motociclos (VR), Itinerários Principais (IP) e 

Itinerários Complementares (IC) independentemente da jurisdição sobre os mesmos estar atribuídos à 

autarquia ou a outra entidade gestora. 

b) Rede Urbana Principal, inclui os Eixos Principais Estruturantes que garantem as conexões viárias da 

rede arterial aos vários sectores urbanos; 

c) Rede Urbana Secundária ou de Distribuição, que assegura a distribuição e colecta de tráfego da rede 

local para a rede primária; 

d) Rede Urbana Local, que assegura predominantemente funções de acesso local ao tecido de 

actividades e funções urbanas, integrando ruas com utilização distinta e partilhada por veículos e peões 

e que é constituída por eixos de distribuição local e eixos de acesso local. 

 

 

Artigo 7º 

Características da rede municipal 

 

Consideram-se as mesmas características que constam no Regulamento do Plano Director Municipal. 

 

Artigo 8º 

Sinalização 

 

1. Compete ao Município de Beja a sinalização permanente das vias municipais, seja vertical ou 

horizontal. 
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2. A sinalização temporária compete ao promotor, adjudicatário ou responsável pelo evento ou obra, 

mediante aprovação prévia do Município. 

3. A sinalização é efectuada de acordo com o disposto no Regulamento de Sinalização de Trânsito, 

aprovado pelo Decreto-Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas 

pelos Decretos Regulamentares nº 41/2002, de 20 de Agosto e nº 13/2003, de 26 de Junho.  

4. Não podem ser colocados nas vias, ou nas suas proximidades, quaisquer objectos que pela sua 

dimensão, formato, côr ou materiais possam confundir-se com sinais de trânsito ou prejudicar a sua 

visibilidade ou reconhecimento. 

 

Artigo 9º 

Proibições 

 

Nas vias públicas, é proibido: 

a) Danificar ou inutilizar os sinais e equipamentos de trânsito; 

b) Anunciar ou proceder à venda, aluguer, lavagem ou reparação de veículos; 

c) Circular com veículos que, pelas suas características, risquem ou danifiquem por qualquer modo o 

pavimento; 

d) Ocupar passeios com volumes ou exposições de mercadorias que impeçam a circulação pedonal de 

forma segura. 

e) A lavagem de montras, portadas ou passeios fronteiros às fachadas dos edifícios, bem como a prática 

de outros actos de limpeza que possam prejudicar o livre-trânsito de peões pelos passeios, são proibidos 

das 8 às 20 horas. 

f) Causar sujidade e ou obstruções por qualquer forma ou meio. 

 

Capítulo II 

Circulação e estacionamento 

 

Artigo 10º 

Ruas pedonais 

 
1. Entende-se por rua ou zona pedonal uma qualquer via ou arruamento destinada exclusivamente ao 

trânsito de peões e interdita à normal circulação rodoviária. 

2. Nos casos em que a rede velocipédica coincide com estas ruas, é permitida a circulação de 

velocípedes sem motor, garantindo-se as regras mínimas de segurança. 

3. O tráfego motorizado apenas é admitido em situações excepcionais: emergências, cargas e descargas 

em períodos e locais bem definidos, recolha de lixo, táxis em serviço ou veículos municipais em serviço. 
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4. É proibido todo o tipo de estacionamento, excepto nos casos, devidamente sinalizados, em que seja 

permitido o estacionamento, exclusivamente, a residentes da respectiva zona. 

 

Artigo 11º 

Circulação de peões 

 

1. A circulação de peões deve ser feita da seguinte forma: 

a) Pelos passeios, placas de circulação pedonal ou pelas zonas de arruamento especialmente destinadas 

a esse fim; 

b) Pelas passagens de peões marcadas e sinalizadas na via pública; 

c) Nas vias onde não existam passeios, deve ser feita a circulação o mais próximo possível das bermas ou 

das paredes de edifícios. 

2. Se não existirem passadeiras de peões, devem estes efectuar o atravessamento com prudência, 

rapidamente, e por trajecto perpendicular ao eixo do arruamento. 

3. É proibido aos peões parar na faixa de rodagem. 

 

Artigo 12º 

Ruas com velocípedes – pistas velocipédicas 

 

1. As pistas velocipédicas destinam-se apenas à circulação de veículos de duas rodas sem motor e 

devem preencher os requisitos de segurança necessários à sua boa utilização por parte dos seus 

utentes. 

2. Em situações de cruzamento com o peão e circulação motorizada as pistas devem ter uma largura 

mínima de 1.5 m e delimitação em sinalização vertical e horizontal, nas intersecções semaforizadas. 

3. A fase para o velocípede, deve anteceder de preferência, o movimento direccional mais intenso. 

4. Em todas as situações o velocípede obriga-se a respeitar o tráfego pedonal. 

 

Artigo 13º 

Condicionamentos à circulação e estacionamento 

 

1. O Município pode alterar, temporariamente, a circulação e retirar o estacionamento quando se 

verifiquem eventos políticos, sociais, manifestações, festejos, procissões, provas desportivas ou outros 

eventos, que justifiquem as alterações e as medidas de segurança especiais a adoptar. 

2. A Câmara Municipal de Beja pode conceder autorizações para interrupção da circulação ou ocupação 

do estacionamento, em vias e períodos identificados, nos casos em que tal se justifique, 

nomeadamente, a realização de obras nas vias públicas. 
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3. Os condicionamentos de trânsito ou ocupação temporária de estacionamento, devem ser solicitados 

ao Município, que os comunicará às autoridades policiais, aos Bombeiros e outras entidades que 

possam estar envolvidas e são devidamente publicitados pelo Município, quando isso o justifique. 

4. Os pedidos de interrupção de trânsito têm que ser solicitados ao Município com a antecedência 

mínima de 2 dias úteis relativamente à data da interrupção, salvo quando existam justificadamente 

motivos de segurança, de emergência ou de obras urgentes, devendo nestes casos as entidades 

respectivas entrar de imediato em contacto com os serviços da Câmara Municipal de Beja. 

 

Artigo 14º 

Utilização abusiva da via pública 

 

1. É considerada utilização abusiva da via pública toda a ocupação que, sem estar devidamente 

autorizada ou licenciada, se destine a qualquer actividade geral. 

2. A utilização abusiva da via pública definida no presente artigo é punível nos termos da legislação em 

vigor. 

 

Artigo 15º 

Estacionamento indevido ou abusivo em zonas isentas de pagamento 

 

1. Considera-se estacionamento indevido ou abusivo: 

a) O de veículo, durante 30 dias ininterruptos, em todos os locais da via pública ou em parque ou zona 

de estacionamento isentos do pagamento de qualquer taxa; 

b) De veículos de classe ou tipo diferente daquele para o qual o espaço tenha sido exclusivamente 

afectado; 

c) Veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou publicidade de qualquer natureza, exceptuando-

se os veículos autorizados para o efeito pela Câmara Municipal de Beja, munidos da respectiva 

autorização. 

d) O de veículos ostentando qualquer informação com vista à sua transacção, em parque de 

estacionamento. 

e) O de veículos sem chapa de matrícula ou com chapa que não permita a correcta leitura da matrícula. 

2. O prazo previsto na alínea a) do número anterior não se interrompe, desde que os veículos sejam 

apenas deslocados de um lado para outro lugar de estacionamento, ou se mantenham no mesmo 

parque ou zona de estacionamento. 

 

Artigo 16º 

Remoção de veículos em zonas de estacionamento isento de pagamento 
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1. Podem ser removidos os veículos que se encontrem: 

a) Estacionados indevida ou abusivamente, nos termos do artigo anterior; 

b) Estacionados ou imobilizados de modo a constituírem evidente perigo ou grave perturbação para o 

trânsito;  

c) Estacionados ou imobilizados em locais que, por razões de segurança, de ordem pública, de 

emergência, de socorro ou outros motivos análogos, justifiquem a remoção. 

2. Na situação prevista no número anterior, a autoridade competente para a fiscalização deve proceder 

à notificação do respectivo proprietário, para que o retire do local no prazo máximo de 24 horas, salvo 

em casos de emergência. 

3. No caso do veículo apresentar sinais exteriores evidentes de impossibilidade de deslocação com 

segurança pelos seus próprios meios, da notificação deve ainda constar que o veículo não pode 

estacionar na via pública enquanto não for reparado. 

4. As despesas com a remoção e o depósito serão pagas pelo responsável do veículo se o veículo estiver 

em infracção. 

 

 

Título III 

Disposições específicas sobre o trânsito na cidade de Beja 

 

Capítulo III 

Operações de Carga e Descarga 

 

Artigo 17º 

Lugares de cargas e descargas 

 

O número de lugares é organizado pela Câmara Municipal de Beja após verificação das áreas de 

comércio e de serviços por zona, ou consulta à respectiva Junta de Freguesia. 

 

Artigo 18º 

Zonas pedonais 

 

1. Em todas as zonas pedonais, à excepção das Portas de Mértola que tem um regulamento próprio 

(REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO ÀS PORTAS DE MÉRTOLA E DAS INTERVENÇÕES NO ESPAÇO 

PÚBLICO), são proibidas as operações de carga e descarga nos períodos compreendidos entre as 10.00 

horas e as 20.00 horas. As operações de carga e descarga dos estabelecimentos comerciais localizados 

nas zonas pedonais, fora do período identificado, poderão ser asseguradas através dos lugares de carga 

e descarga marcados nas imediações dessa zona pedonal. 
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2. As restrições acima descritas não são aplicáveis aos veículos automóveis prioritários e aos veículos 

automóveis afectos ao serviço de limpeza urbana, a brigadas de urgência de manutenção de infra-

estruturas urbanas, a veículos municipais em serviço ou a táxis em serviço. 

3. A Câmara Municipal de Beja pode conceder, pontualmente e a título excepcional, autorizações 

especiais de circulação e/ou para realização de operações de carga e descarga, aos veículos sujeitos às 

restrições anteriores, nomeadamente no caso de transportes comprovadamente indispensáveis e 

urgentes, como sejam, além de outros, os seguintes: 

 transporte de produtos facilmente perecíveis; 

 transporte de cadáveres de animais para esquartejamento; 

 transporte de matérias imprescindíveis à laboração continua de certas unidades de produção; 

 transporte de valores. 

4. O pedido de autorização deverá ser apresentado à Câmara Municipal de Beja com uma antecedência 

mínima de 2 dias úteis em relação à data prevista, devendo especificar designadamente a identificação 

do transportador, as características do veículo, a natureza das mercadorias, bem como o itinerário, 

locais e tempo de permanência previstos.  

 

 

Cap. IV - Ordenamento da circulação e estacionamento 

 

Artigo 19º 

Coroa Central 

 

Considera-se como Coroa Central da Cidade, nos termos do presente Regulamento, toda a área contida 

no interior dos limites definidos para essa mesma coroa, constante de peça desenhada anexo 1, parte 

integrante do presente Regulamento. A Coroa Central delimita o tecido urbano mais antigo da cidade, 

caracterizado, genericamente, por um conjunto de ruas estreitas e sinuosas. 

 

Artigo 20º 

Coroa Intermédia 

 

1. Considera-se como Coroa Intermédia da Cidade, nos termos do presente Regulamento, toda a área 

contida no interior dos limites definidos para essa mesma coroa, constante de peça desenhada anexo 1, 

parte integrante do presente Regulamento. 

2. A Coroa Intermédia delimita a área da cidade de maior concentração de serviços e comércio. 

3. A Coroa Intermédia da Cidade contém a Coroa Central da Cidade. 
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Artigo 21º 

Coroa Periférica 

 
1. Considera-se como Coroa Periférica da Cidade, nos termos do presente Regulamento, toda a área 

contida no interior dos limites definidos para essa mesma coroa constante de peça desenhada anexo 2, 

fazendo parte do presente Regulamento. 

2. A Coroa Periférica delimita a área da cidade de maior concentração de áreas industriais, de áreas 

habitacionais de expansão recente e de serviços e comércio de baixa densidade. 

 

Artigo 22º 

Estacionamento 

 
1. Para a melhor organização do estacionamento e benefício de todos os cidadãos são atribuídos lugares 

de estacionamento nas seguintes condições: 

1.1 FARMÁCIAS- É reservado um lugar de estacionamento para utentes das farmácias que o poderão 

utilizar de forma gratuita, no período máximo de 15 minutos. 

1.2 UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E LARES DE 3ª IDADE- É reservado um lugar para 

ambulâncias gratuito, para servir os utentes destas unidades. 

1.3 PESSOAS CONDICIONADAS NA MOBILIDADE- São marcados lugares para pessoas com deficiência nos 

locais de concentração de serviços e comércio. Poderão ainda ser marcados lugares de estacionamento a 

pedido das pessoas condicionadas na mobilidade, com deficiência motora, ou dos familiares que 

auxiliam estas pessoas devendo para o efeito serem entregues os seguintes documentos: 

a) Título de registo de propriedade; 

b) Atestado Médico de Incapacidade Multiuso emitido pelo Delegado de Saúde da área de residência, 

onde esteja certificada a condição de pessoa com deficiência motora ou de pessoa com multideficiência 

profunda (no caso de pessoas com deficiência das Forças Armadas ou a elas equiparadas, com 

incapacidade motora igual ou superior a 60%, a certificação do grau de incapacidade faz-se através do 

Cartão de Pessoa Deficiente das Forças Armadas, emitido pelo Ministério da Defesa Nacional).  

 

Artigo 23º 

Veículos pesados de mercadorias 

 

1. O estacionamento de média e longa duração de veículos pesados de mercadorias não é permitido no 

interior da Coroa Intermédia da Cidade. 

2. Os autotanques de abastecimento de combustíveis liquefeitos ou em gás ficam proibidos de circular 

entre as 08H30 e as 19H30 dentro da Coroa Intermédia da Cidade. 
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3. A Câmara Municipal de Beja poderá conceder autorizações especiais de circulação para estes veículos, 

a pedido dos respectivos proprietários, em situações excepcionais devidamente justificadas. 

 

Capítulo V 

Residentes, Entidades Públicas e Particulares e Unidades Turísticas 

 

Artigo 24º 

Titulares 

 

1. Têm direito a selo ou dístico autocolante de residente as pessoas singulares que residem em fogos 

situados no interior da Coroa Intermédia e: 

a) Sejam proprietários de um automóvel; ou 

b) Sejam adquirentes com reserva de propriedade de um automóvel; ou 

c) Sejam locatários em regime de locação financeira de um automóvel; ou  

d) Tenham o direito de utilização de um automóvel. 

2. Independentemente do disposto no número anterior, em cada fogo não podem ser atribuídos mais 

de dois selos ou dísticos autocolantes de residente. 

3. Os residentes que disponham de parqueamento automóvel no imóvel que habitam só têm direito a 

um selo ou dístico autocolante de residente. 

4. Sempre que o veículo automóvel se encontrar estacionado nas zonas reservadas a residentes, deve o 

titular do cartão colocá-lo no interior do veículo, no canto superior direito do pára-brisas, de forma a ser 

visível do exterior, sob pena de infracção nos termos da legislação em vigor. 

5. Os titulares são inteiramente responsáveis pela correcta utilização do selo ou dístico autocolante. 

 

Artigo 25º 

Residentes temporários 

 

1. Consideram-se residentes temporários as pessoas singulares que residam temporariamente em fogos 

situados no interior da Coroa Intermédia. 

2. O selo ou dístico para os residentes temporários é apenas válido para um ano, podendo ser renovado 

por períodos equivalentes. 

3. Expirado o prazo constante no número anterior, o selo de residente fica sem qualquer efeito, 

devendo o seu titular devolvê-lo à Câmara Municipal de Beja no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar 

da data em que se verificou a sua caducidade, sob pena de incorrer em responsabilidade contra-

ordenacional por estacionamento abusivo. 

4. Não obstante o disposto nos números 2 e 3 os residentes temporários têm os mesmos direitos e 

deveres dos residentes previstos neste Regulamento. 
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Artigo 26º 

Zonas de residentes 

 

1. Os titulares do selo ou dístico autocolante de residente poderão estacionar os respectivos veículos 

nas zonas devidamente sinalizadas. 

2. Identificam-se em planta anexo 3, e parte integrante do presente Regulamento, as nove zonas de 

residentes definidas no interior da Coroa Intermédia. 

Zona 1 – Largo dos Duques de Beja 

Zona 2 – Praça da República 

Zona 3 – Tribunal 

Zona 4 – Terreirinho das Peças 

Zona 5 – Portas de Mértola 

Zona 6 – Av. Miguel Fernandes 

Zona 7 – Castelo 

Zona 8 – Casa da Cultura 

Zona 9 - Cândido dos Reis 

 

Artigo 27º 

Direitos dos titulares 

 

1. Os titulares dos selos de residente têm direito, na sua zona de residência, a estacionar: 

a) Nos lugares existentes nas ruas de residentes; 

b) Nos lugares de parqueamento identificados como “Estacionamento reservado a residentes”; 

c) Nas áreas tarifadas, sem pagamento de qualquer taxa nem limite de tempo, desde que identificadas 

de acesso a residentes dessa zona. 

 

Artigo 28º 

Características do selo ou dístico autocolante 

 

1. Deverá constar do selo ou dístico autocolante de residente: 

a) A zona a que se refere, com identificação da rua; 

b) O referido prazo de validade; 

c) A matrícula do veículo. 

2. O selo ou dístico autocolante tem a validade máxima de três anos, estando descritos os anos a que se 

refere. 
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Artigo 29º 

Documentos necessários à obtenção dos selos de residente e residente temporário 

 

1. O pedido de emissão do selo de residente far-se-á através do preenchimento de impresso próprio, 

devendo os interessados exibir os seguintes documentos: 

a) Bilhete de identidade, passaporte ou carta de condução; 

b) Atestado de residência emitida pela Junta de Freguesia respectiva; 

c) Recibo ou outro documento comprovativo do direito à utilização do fogo; 

d) Título de registo de propriedade do veículo ou, nas situações referidas nas alíneas b), c) e d) do 

número 1 do artigo vigésimo terceiro: 

d.1) O documento de aquisição com reserva de propriedade; 

d.2) O contrato de locação financeira, 

d.3) Documento que comprove a existência do direito de utilização do veículo. 

e) Declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, comprovativo da matrícula, no caso do pedido 

ser apresentado por estudante para a obtenção do cartão de residente temporário. 

 

Artigo 30º 

Documentos necessários à renovação do selo de residente 

 

1. O pedido de renovação do selo de residente far-se-á através do preenchimento de impresso próprio, 

devendo os interessados exibir os seguintes documentos: 

a) Selo de residente antigo; 

b) Recibo ou outro documento comprovativo do direito à utilização do fogo; 

c) Título de registo de propriedade do veículo ou, nas situações referidas nas alíneas b), c) e d) no 

número 1 do artigo vigésimo terceiro: 

c.1) O documento de aquisição com reserva de propriedade; 

c.2) O contrato de locação financeira, 

c.3) Documento que comprove a existência do direito de utilização do veículo. 

 

Artigo 31º 

Documentos necessários à renovação do selo de residente temporário 

 

1. O pedido de renovação do selo de residente far-se-á através do preenchimento de impresso próprio, 

devendo os interessados exibir os documentos mencionados no artigo vigésimo oitavo. 
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Artigo 32º 

Mudança de domicílio ou de veículo 

 

1. O titular do selo de residente deve devolvê-lo ao Município logo que deixe de ter residência na 

respectiva zona de estacionamento ou em caso de alienação do veículo. 

2. O titular do selo deve comunicar ao Município a substituição do veículo, o que determina a emissão 

de um novo selo. 

3. O pedido de emissão do selo de residente com nova matrícula far-se-á através do preenchimento de 

impresso próprio, devendo os interessados exibir os seguintes documentos: 

a) Título de registo de propriedade do veículo ou, nas situações referidas nas alíneas b), c) e d) no 

número 1 do artigo vinte e três: 

a.1) O documento de aquisição com reserva de propriedade; 

a.2) O contrato de locação financeira, 

a.3) Documento que comprove a existência do direito de utilização do veículo. 

b) Entrega do anterior cartão de residente. 

4. A inobservância do referido neste artigo determina a anulação do selo de residente ou a perda do 

direito à emissão de novo selo, sendo sujeito às infracções previstas na legislação em vigor. 

 

Artigo 33º 

Furto ou extravio do selo 

 

1. Em caso de furto ou extravio do selo de residente, deve o seu titular comunicar de imediato o facto 

ao Município, sob pena de responder pelos prejuízos resultantes da sua má utilização. 

2. Para a emissão de novo selo de residente o requerente deverá entregar os documentos constantes no 

artigo vigésimo nono. 

3. A emissão do novo selo de residente está sujeita ao pagamento da taxa constante do regulamento 

municipal de taxas e licenças.  

 

Artigo 34º 

Cartão de Entidade 

 

1. O cartão de entidade pode ser concedido a entidades públicas ou particulares que prossigam fins de 

utilidade pública e que tenham veículos registados em nome da Entidade, mediante requerimento, no 

qual deverão ser indicadas as razões justificativas da pretensão, de entre as quais a absoluta 

necessidade de utilização de veículos no exercício das suas funções. 

2. O cartão de Entidade é emitido e, simultaneamente, é marcado um lugar na via pública. 
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3. O cartão de entidade tem como objectivo permitir a identificação dos veículos estacionados nos 

lugares reservados para o efeito, pelos agentes que fiscalizam o estacionamento. 

4. Do cartão deve constar: 

a) Assinatura do Presidente da Câmara Municipal 

b) A identificação da Entidade 

c) O prazo de validade  

5. Nos lugares identificados como estacionamento reservado a uma determinada Entidade poderão 

estacionar os veículos que estejam ao serviço dessa Entidade sendo necessário colocar o cartão para a 

devida identificação do veículo caso este não se encontre já identificado por logotipo ou outro meio. 

6. O cartão não é válido nas áreas tarifadas, nem em qualquer outro lugar identificado para outro fim.  

 

Artigo 35º 

Cartão de Turismo 

 

1. O cartão turismo pode ser atribuído a todas as pensões, residenciais e hotéis da cidade. 

2. Deve constar no cartão de turismo: 

a) Assinatura do Presidente da CMB; 

b) A identificação da Unidade Turística; 

c) O prazo de validade. 

3. Nos lugares identificados nas imediações com a sua identificação, pode estacionar qualquer veículo 

que seja utente da entidade turística e desde que devidamente munido do cartão. 

4. Admite-se o estacionamento sem a exibição do cartão de turismo pelo tempo estritamente 

necessário à sua recolha junto da Unidade Turística. 

5. O cartão não é valido nas áreas tarifadas, nem em qualquer outro lugar identificado para outro fim. 

 

Capítulo VI 

Estacionamento de duração limitada 

 

Artigo 36º 

Noção de estacionamento de duração limitada 

 

1. Para efeitos deste Regulamento, considera-se estacionamento de duração limitada todo aquele que 

ocorre à superfície dentro de um espaço demarcado através de pintura no pavimento, na via pública ou 

em parque, com identificação clara do respectivo regime de utilização, cuja duração é registada por um 

dispositivo mecânico ou electrónico, prévia e obrigatoriamente accionado pelo utente não podendo 

exceder um determinado período de tempo. 
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Artigo 37º 

Condições de utilização 

 

1. Os utentes das zonas de estacionamento de duração limitada deverão: 

a) Estacionar o veículo em qualquer lugar vago, dentro dos limites definidos para esse lugar; 

b) No parquímetro colectivo, adquirir o título de estacionamento nos equipamentos destinados a esse 

efeito, com excepção dos casos previstos de isenção, e colocar na parte interior do veículo, junto ao 

pára-brisas, onde conste o seu período de validade de forma visível. 

2. Findo o período de tempo para o qual é válido o título de estacionamento exibido no veículo, o utente 

deverá: 

a) Adquirir novo título de estacionamento, que deverá ser colocado próximo do primeiro, no caso de 

não ter ainda esgotado o período máximo autorizado; ou 

b) Abandonar o local. 

3. Quando o equipamento mais próximo estiver avariado, o utente deverá adquirir o seu título de 

estacionamento noutra máquina instalada na zona. 

4. O desrespeito pelo estatuído neste artigo imputará ao utente as sanções previstas nos termos da 

legislação em vigor. 

 

Artigo 38º 

Designação de áreas 

 

Os locais destinados a estacionamento de duração limitada, mediante a utilização de parquímetros, 

serão agrupados em áreas, que se distinguem entre si pela duração permitida ou pela tarifa. 

 

Artigo 39º 

Identificação das áreas e duração do estacionamento 

 

As áreas de estacionamento indicadas no artigo anterior, são identificadas com as seguintes cores, que 

indicam a duração do estacionamento e o tipo de tarifa (mais elevada, elevada, normal, baixa e mais 

baixa), de acordo com o anexo IV: 

1. Na cidade de Beja encontram-se definidas as seguintes zonas de estacionamento: 

1.1 Zonas laranja- Duração máxima de 1 hora; tarifa mais elevada. Zonas de estacionamento sujeitas ao 

pagamento de taxa e de duração limitada a uma hora, existentes nas áreas de maior procura de 

estacionamento na cidade e de menor oferta. 

1.2 Zonas vermelho- Duração máxima: 2 horas; tarifa normal na 1ª hora e elevada  na 2ª hora. Zonas de 

estacionamento sujeitas ao pagamento de taxa e de duração limitada a duas horas, existentes nas áreas 
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de maior procura de estacionamento na cidade, e que têm diferenciação de taxa na 1ª hora para a 2ª 

hora, sendo a taxa desta última agravada em relação à 1ª hora. 

1.3 Zonas azul- Duração máxima: 4 horas; tarifa normal na 1ª hora e baixa na 2ª hora.. Zonas de 

estacionamento sujeitas ao pagamento de taxa e de duração limitada a 4 horas, existentes nas áreas 

com alguma procura de estacionamento na cidade, e que têm diferenciação de taxas, sendo a 1ª hora 

normal e as restantes 3 horas com uma taxa mais baixa do que a primeira hora e de igual valor. 

1.4 Zonas amarelo- Duração máxima: 4 horas; tarifa mais baixa. Zonas de estacionamento sujeitas ao 

pagamento de taxa e de duração limitada a 4 horas, existentes em áreas de parques de estacionamento, 

mas com grande procura pela proximidade de serviços, sendo a taxa mais baixa e igual nas 4 horas. 

 

Artigo 40º 

Sinalização da área 

 

1. As entradas e saídas das áreas de estacionamento de duração limitada serão devidamente sinalizadas 

com sinalização vertical nos termos do Regulamento do Código da Estrada, com os sinais de trânsito G1 

e G6, complementados quando necessário, com os painéis adicionados do modelo 14a e 14b do mesmo 

Regulamento. 

2. A complementar a sinalização mencionada no ponto 1. do presente artigo, os lugares de 

estacionamento de duração limitada, serão demarcados com sinalização horizontal, nos termos do 

Regulamento do Código da Estrada. 

 

Artigo 41º 

Período de estacionamento tarifado 

 

1. O período de estacionamento tarifado consiste numa só fase, correspondente aos dias úteis, entre as 

9:00 e as 19:00 horas.  

2. Na zona do mercado, o estacionamento consiste numa só fase, correspondente aos dias úteis, entre 

as 9:00 e as 13:00 horas. 

 

 

Artigo 42º 

Isenção do pagamento da taxa 

 

1. Dentro dos limites das áreas de estacionamento tarifado, poderão ser isentados do pagamento de 

taxas, nas áreas em que tal se justifique e para o efeito devidamente sinalizadas, os veículos dos 

residentes devidamente identificados através do cartão de residente a atribuir pela Câmara Municipal 
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de Beja, nos termos previstos no presente Regulamento, os veículos em missão urgente de socorro ou 

de Polícia e os veículos municipais em serviço. 

2. Fora dos limites horários estabelecidos, o estacionamento nas áreas de estacionamento de duração 

limitada é gratuito e não está condicionado a qualquer limitação de permanência. 

 

Artigo 43º 

Isenção da duração limitada de estacionamento 

 

1. Não são abrangidos por qualquer limitação quanto à duração do estacionamento: 

a) Os veículos dos residentes e dos residentes temporários, nas áreas identificadas na placa vertical pela 

cor e pelo número da sua zona de residência; 

b) Os veículos em missão urgente de socorro ou de Polícia e os veículos municipais em serviço. 

 

Artigo 44º 

Veículos municipais em serviço 

 

1. Os veículos municipais em serviço dispõem de um dístico, colocado no interior da viatura, junto ao 

pára-brisas, que os identifica como tal.  

2. O dístico só é necessário para o caso dos veículos municipais não estarem identificados como tal. 

 

Artigo 45º 

Estacionamento indevido ou abusivo em zonas de duração limitada 

 

1. Considera-se estacionamento indevido ou abusivo: 

a) Por tempo superior ao permitido, de acordo com o estabelecido para cada área; 

b) De veículos sempre que os respectivos utilizadores não tenham introduzido no dispositivo mecânico a 

moeda ou moedas necessárias à sua activação ou tendo-as introduzido, tenha entretanto decorrido o 

período de tempo correspondente; 

c) Do veículo que não exiba o título comprovativo do pagamento da taxa ou cartão de residente; 

d) Fora dos limites definidos para os lugares; 

e) O de veículos sem chapa de matrícula ou com chapa que não permita a correcta leitura da matrícula. 

 

Artigo 46º 

Remoção de veículos em zonas de estacionamento de duração limitada 

 

Os veículos nas condições indicadas no artigo 44º podem ser removidos. 
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Artigo 47º 

Dano 

 

1. É proibido abrir, encravar, destruir, desfigurar ou tornar não utilizáveis os equipamentos instalados. 

2. É considerado delito a danificação, o arrombamento ou o derrubamento dos parquímetros. 

 

Título IV 

Parques de estacionamento  

 

Cap. VII 

Disposições gerais 

 

Artigo 48º 

Objecto 

 

1. O presente Título define o regime a que fica sujeita a instalação e o funcionamento dos parques de 

estacionamento municipais e privados do Município de Beja. 

2. Os parques de estacionamento municipais que tenham sido objecto de contratos de concessão e ou 

de exploração estão também sujeitos às condições previstas no presente Regulamento. 

 

Artigo 49º 

Construção de parques de estacionamento em edifícios 

 

1. O presente Regulamento aplica-se a todos os parques de estacionamento privativos que sejam 

objecto de licenciamento ou comunicação prévia, nos termos da legislação em vigor. 

2. Devem obrigatoriamente prever a inclusão de estacionamento privativo os edifícios destinados a 

habitação, serviços, comércio e indústria, geradoras ou atractoras de tráfego automóvel. 

3. Estão isentos de inclusão de estacionamento privativo os casos em que esteja comprovadamente 

inviabilizado, por incompatibilidade de natureza arquitectónica, restrições de acesso, dimensão do lote 

ou impossibilidade técnica. 

 

 

Artigo 50º 

Parqueamento de grande dimensão 

 

1. Consideram-se parqueamentos de grande dimensão os casos em que a sua área bruta seja superior a 

3 000 m
2
 e comportem uma capacidade igual ou superior a 150 lugares. 
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2. Nestes casos, os projectos deverão ser objecto de consulta junto da Câmara Municipal de Beja, no 

respeitante a localização de acessos, estudos de tráfego, etc. 

 

Artigo 51º 

Representação em projecto 

 

Os projectos submetidos à apreciação da Câmara Municipal devem representar graficamente os 

elementos essenciais para o cumprimento do presente Regulamento. 

 

Artigo 52º 

Condições de instalação e funcionamento dos parques de estacionamento 

 

1. O pavimento dos parques de estacionamento deve ser mantido em bom estado de conservação, 

oferecendo boas condições de estacionamento e de circulação para veículos. 

2. O controlo do acesso aos parques de estacionamento pode ser efectuado através de meios 

informáticos, mecânicos ou manuais. 

3. Devem ser instalados dispositivos de combate a incêndios, de acordo com projecto específico, a 

aprovar previamente, nos termos da legislação aplicável. 

4. O ordenamento do trânsito de veículos e de peões e a sinalização vertical, horizontal e luminosa, 

devem observar as condições previstas no presente Regulamento, no Código da Estrada, no 

Regulamento de Sinalização de Trânsito e demais legislação aplicável. 

5. As dimensões mínimas a respeitar na marcação de cada lugar de estacionamento são as seguintes: 

a) Estacionamento longitudinal – 5,5 metros de comprimento e 2,0 metros de largura; 

b) Estacionamento de topo ou em espinha – 4,60 metros de comprimento e 2,3 metros de largura; 

c) Para pessoa com deficiência ou grávidas – 5,5 metros de comprimento, sendo a largura determinada 

em função da localização e da inclinação do lugar, em conformidade com a legislação aplicável. 

6. Por cada 100 lugares de estacionamento no parque existem no mínimo 3 lugares destinados a 

pessoas com mobilidade condicionada, que devem ser sinalizados de acordo com a legislação existente. 

 

 

Cap. VIII 

Parques de estacionamento municipais 

 

Artigo 53º 

Instalação e afectação dos parques de estacionamento municipais 

 

1. A Câmara Municipal procederá: 
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a) À instalação de parques de estacionamento em locais convenientes, com ou sem aparelho 

controlador de tempo; 

b) À demarcação de locais de estacionamento junto de passeios, com ou sem aparelhos contadores de 

tempo, em artérias cujo tráfego o justifique. 

2. A Câmara Municipal poderá afectar os parques ou locais de estacionamento a veículos de certa 

espécie ou a determinados serviços públicos. 

3. A interdição temporária de qualquer parque ou local de estacionamento poderá ser determinada pela 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 54º 

Parques de estacionamento municipais 

1. A Câmara Municipal tem instalados na cidade de Beja três parques de estacionamento 

subterrâneos, localizados um deles junto à Casa da Cultura, outro na Avª Miguel Fernandes e o 

mais recente no Bairro da Mouraria. 

2. O parque de estacionamento junto à Casa da Cultura encontra-se concessionado. Os parques 

de estacionamento da Avª Miguel Fernandes e do Bairro da Mouraria estão a ser explorados 

pelo Município.  

3. Os parques de estacionamento subterrâneos funcionam com regulamentos próprios. 

 

Artigo 55º 

Horário de Funcionamento 

 

O horário de funcionamento do parque consta do regulamento de cada um dos parques de 

estacionamento e está visível na sinalização colocada à entrada do parque, bem como, o tarifário dos 

mesmos. 

 

Artigo 56º 

Proibições 

 

1. Os parques destinam-se exclusivamente à recolha de veículos automóveis e a operações com ela 

directamente relacionadas, sendo proibido: 

a) A lavagem de veículos, bem como qualquer operação de manutenção destes; 

b) A reparação de veículos, salvo se for indispensável à respectiva remoção ou, tratando-se de avarias 

de fácil reparação, para o prosseguimento da marcha; 

c) Quaisquer transacções, negociações, desempacotamento ou venda de objectos, afixação e 

distribuição de folhetos ou outra forma de publicidade, salvo mediante autorização expressa do 

Município; 
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d) O uso de rampas de acesso ou de comunicação automóvel entre os níveis, pelos peões; 

2. Os veículos avariados no interior do parque são rebocados a expensas do utente. 

 

Artigo 57º 

Entrada e saída do parque de estacionamento 

 

1. No momento da entrada do veículo no parque, o condutor deve munir-se de título de 

estacionamento válido. 

2. No momento em que pretenda sair do parque de estacionamento, o utente deve proceder ao 

pagamento do estacionamento, nos termos publicitados no parque. 

3. Após o pagamento, efectuado conforme o disposto no número anterior, o utente dispõe de alguns 

minutos para sair do parque sem lugar a qualquer pagamento adicional. 

4. Após o decurso do período de tempo definido para cada um dos parques subterrâneos sem que o 

utente tenha saído do parque de estacionamento, são cobradas as taxas em vigor. 

 

Artigo 58º 

Circulação no Parque 

 

A velocidade máxima permitida para a circulação de veículos no interior do parque é de 20 km/hora. 

 

Artigo 59º 

Responsabilidade dos utentes e da entidade gestora 

 

1. O estacionamento e a circulação no parque são da responsabilidade dos condutores dos veículos, nas 

condições constantes da legislação vigente, sendo os condutores responsáveis pelos acidentes e 

prejuízos que provoquem por inabilidade, negligência ou qualquer outra causa, incluindo na sequência 

da violação do disposto no presente Regulamento. 

2. Os utentes que provoquem danos noutras viaturas ou nas instalações do parque, devem 

imediatamente dar conhecimento à entidade gestora. 

3. Em caso de imobilização acidental de um veículo numa via de circulação do parque, o seu condutor é 

obrigado a tomar todas as medidas para evitar os riscos de acidente. 

4. O parque de estacionamento funciona para efeitos de responsabilidade civil, como uma extensão da 

via pública, destinando-se o sistema de controlo de acessos apenas à medição, cobrança e facturação do 

tempo de permanência de cada veículo. 

5. O parque de estacionamento pode ser controlado por sistemas de vídeo-vigilância desde que haja 

informação aos utentes nesse sentido. 
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6. Os parques de estacionamento da Avª Miguel Fernandes e da Casa da Cultura encontram-se munidos 

de sistemas de vídeo-vigilância. 

7. A entidade gestora não se responsabiliza por roubos ou furtos de veículos, nem por outros danos de 

qualquer natureza, que possam ser cometidos por terceiros durante os períodos de estacionamento. 

8. Nenhuma responsabilidade pode ser imputada à entidade gestora por prejuízos causados a pessoas, 

animais ou coisas, que se encontrem sem motivo, no parque ou nas vias de acesso, quaisquer que sejam 

as causas dos ditos prejuízos, em caso de utilização não conforme ou da inobservância do disposto no 

presente Regulamento. 

 

Artigo 60º 

Perda ou extravio do cartão de acesso no parque de estacionamento da Avª Miguel 

Fernandes 

 

1. Em caso de perda ou extravio do cartão de acesso ao interior do parque pelos utentes do serviço de 

recolha pública de veículos automóveis, sem reserva de espaço, é conferido à Entidade Gestora o direito 

de cobrar o valor de um estacionamento correspondente a um mínimo de 24 horas. 

2. Se o utente num prazo de 48 horas encontrar o seu bilhete, poderá reaver a diferença entre o tempo 

pago e o tempo real de estacionamento, devendo para isso entregar na recepção do parque, no prazo 

de 72 horas, o bilhete perdido e o original do recibo passado. O recibo será posteriormente anulado. 

3. Caso o veículo do utente tenha permanecido no interior do parque mais de 24 horas, a Entidade 

Gestora poderá cobrar taxas de 24 horas por cada dia de permanência do veículo automóvel, incluindo 

o dia em que o utente pretende retirar o veículo e independentemente da hora em que o faça. 

4. Para efeitos de determinação do número de dias em que o veículo automóvel fica estacionado no 

interior do parque, a Entidade Gestora realizará relatórios diários, pelos quais se identifiquem os 

veículos que permanecem na parte reservada ao estacionamento público por mais de 24 horas. 

5. A entrada no parque através de bilhete será sempre paga de acordo com o tarifário em vigor, 

independentemente de o utente provar ser detentor de um ou mais cartões relativos a estacionamento 

periódico com ou sem reserva de espaço. 

 

Artigo 61º 

Contrato- condições no parque de estacionamento da Avª Miguel Fernandes 

 

1. A fruição do parque pode ser titulada por contrato, doravante designado por assinatura, o qual é 

válido apenas para um veículo, coincidindo a sua duração com o período de um mês civil. 

2. A assinatura é do tipo especificado na ficha assinante/avençado sendo válida pelo período aí 

mencionado. 
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3. A assinatura é paga até ao último dia do mês anterior àquele a que diz respeito. Se o último dia do 

mês for um sábado, domingo ou feriado, o pagamento poderá ser efectuado no primeiro dia útil 

seguinte. Na situação de pagamento por transferência bancária a assinatura renova-se 

automaticamente desde que o respectivo pagamento ocorra até ao último dia de cada mês. 

4. Se o veículo estiver dentro do parque e a assinatura não tiver sido paga dentro do período referido no 

ponto anterior, as horas excedentárias serão pagas com base na tarifa horária em vigor. 

5. A não liquidação atempada da assinatura, e sem prejuízo do referido no ponto anterior, poderá 

originar o seu cancelamento. A reactivação da assinatura estará sempre dependente de autorização da 

Entidade Gestora. 

6. Sempre que o assinante utilizar o parque fora do horário a que respeita a sua assinatura, ser-lhe-á 

aplicada a tarifa horária em vigor, sem direito a reembolso (avenças nocturnas). 

7. A entrada no parque através de bilhete de rotação (bilhete com código de barras) será sempre paga 

em função do tarifário em vigor para rotação mesmo quando o utente prove ser detentor de uma ou 

mais avenças. 

8. Com a efectivação da assinatura, a Entidade Gestora entregará ao assinante um cartão de acesso, 

devendo o assinante proceder ao pagamento de uma 1ª via, no valor definido no regulamento de taxas 

e licenças por cartão. 

9. No caso de extravio ou danificação do cartão inequivocamente imputável ao assinante, a entrega de 

um novo cartão fica dependente do pagamento imediato, no valor definido no regulamento de taxas e 

licenças. 

10. O assinante deverá comunicar antecipadamente a alteração a qualquer dos elementos referidos na 

ficha de assinante/ avençado. 

11. A assinatura/ avença não confere ao utente um lugar reservado, tendo este a garantia de poder 

sempre entrar no parque e dispor de um lugar para estacionar. 

 

Artigo 62º 

Regime Tarifário 

 

A utilização do parque de estacionamento automóvel abrangido pelo presente Regulamento será 

efectuada mediante o pagamento de quantias, com o IVA incluído, de acordo com os tarifários expostos. 

 

Artigo 63º 

Remoção de Veículos nos parques de estacionamento municipais 

 

1. Sempre que os veículos estejam estacionados no interior dos parques de estacionamento municipais 

em contravenção ao disposto no presente regulamento ou em local não destinado ao estacionamento, 
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poderão ser removidos pelas entidades legalmente autorizadas para o efeito ou bloqueados de acordo 

com a lei. 

2. As viaturas que permaneçam no parque por períodos superiores a 5 dias e cujas matrículas não 

constem da lista de veículos com estacionamento periódico (com ou sem reserva de espaço), ficarão 

sujeitas ao mesmo procedimento do ponto 1. do presente artigo. 

 

 

Título V 

Fiscalização e Penalidades 

 

Artigo 64º 

Fiscalização 

 

1. A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento e de outras disposições do 

Código da Estrada é exercida por agentes da P.S.P. ou G.N.R., pelos Serviços de Fiscalização do Município 

ou pela entidade gestora. 

Compete aos agentes de fiscalização, nomeadamente: 

a) Esclarecer os utentes sobre as normas estabelecidas no presente Regulamento, bem como acerca do 

funcionamento dos equipamentos; 

b) Promover o correcto cumprimento do presente Regulamento; 

c) Em situações de incumprimento, levantar o respectivo auto de notícia; 

d) Desencadear os procedimentos necessários à eventual remoção de veículos em transgressão. 

 

Artigo 65º 

Aplicação de penalidades 

 

Sem prejuízo da responsabilidade civil e, ou penal que ao caso couber, as infracções ao disposto no 

presente Regulamento serão punidas com as coimas estabelecidas pelo Código da Estrada e seu 

Regulamento. 

 

Artigo 66º 

Entrada em vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em Diário da República. 
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