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REGULAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DO PARQUE PRIVATIVO DO TRIBUNAL 

JUDICIAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO 

No cumprimento das competências exaradas no artº 106º, nº 1, al. f), da Lei 62/13, de 26 

de Agosto procede-se à regulamentação da utilização do parque privativo deste Tribunal. 

Neste Tribunal existem já provimentos e circulares relativos a esta matéria, desde 

08/05/1998, proferidos pelos Exmos. Juízes de Direito e Presidentes, à data, pelo que é de ter em 

conta o determinado por aquelas decisões. 

Na sequência da reforma judiciária que entrou em vigor no passado dia 01/09/2014 e do 

consequente aumento quer do número de magistrados quer de funcionários e tendo em atenção o 

número limitado de lugares disponíveis houve necessidade de elaborar o presente regulamento. 

Procurando, com este, evitar o uso desregrado do parque de estacionamento; prevenir 

possíveis situações de conflito de interesses e transtornos para os seus utentes e encontrar a solução 

mais adequada ao funcionamento do parque. 

* 

Art.º 1º 

O parque do Tribunal é um espaço privativo destinado ao uso exclusivo dos profissionais 

que nele prestam actualmente serviço. 

Art.º 2º 

Todas as viaturas possuirão um cartão de acesso ao parque e uma chave para o portão 

automático. 

Art.º 3º 

O cartão de identificação tem obrigatoriamente que ser colocado em local visível na 

viatura. 

Art.º 4º 

A chave do portão automático é pessoal e intransmissível, não podendo ser usada por 

amigos, conhecidos ou quaisquer terceiros. 

Art.º 5º 

O parque é dividido em 5 sectores, áreas de estacionamento (ver planta anexa): 

o Sector 1: Lado Nascente, junto ao muro, entre o portão de entrada e o edifício do 

antigo porteiro 

o Sector 2: Lado Poente, delimitado pelo edifício do Tribunal, a Norte e o PT (posto 

de transformação) existente no parque, a Sul. 

o Sector 3: Toda a área compreendida entre o PT (incluído), as escadas de acesso ao 

edifício do porteiro, o muro do lado Sul e os últimos 5 metros do portão existente 

no lado Poente, delimitada a Norte e Poente pelo edifício do Tribunal. 

o Sector 4: Área compreendida entre o portão do lado Poente e uma distância de 5 

metros, para Nascente. 

o Sector 5: Área correspondente ao corredor de à porta de acesso ao Tribunal, do 

lado Poente e mais a Sul, entre o PT e o edifício. 
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Art.º 6º 

Ficam assim, distribuídos os sectores: 

o Sector 1 e 2: destinados aos Srs. Magistrados. 

o Sector 3: destinado aos Srs. funcionários judiciais e de carreira geral. 

o Sector 4: Para as viaturas da DGRSSP e funcionários, quando não utilizado por 

aqueles serviços. 

o Sector 5: destinado aos Srs. funcionários judiciais e de carreira geral, quando não 

utilizado pela técnica de arquivo, no transporte de processos. 

Art.º 7º 

Para além dos funcionários, o parque poderá ser utilizado ainda por: 

o Uma viatura da Cruz Vermelha Portuguesa entre as 20:00 horas e as 07:00 horas. 

o Viaturas que prestem serviço na recolha de lixo, fornecedores, quando em serviço 

e OPC na entrega de material apreendido. 

o Viaturas das empregadas de limpeza, quando em serviço. 

Art.º 8º 

Durante o fim de semana, feriados e após as 20:00 horas dos dias de semana, as 

afectações dos sectores aos Srs. magistrados e funcionários deixa de existir. 

Art.º 9º 

Durante o período referido no art.º anterior, o parque poderá ser também utilizado pelos 

Srs. magistrados e Srs. funcionários afectos ao Tribunal de Trabalho e Tribunal de Família e Menores, 

desta Comarca. 

Art.º 10º 

Este regulamento entra em vigor de imediato. 

 

Dê-se conhecimento aos senhores(as) magistrados(as) e funcionários(as). 

 

Viana do Castelo, 05 de Setembro de 2014 

 

 

A Administradora Judiciária 

 

 

_______________________ 

Rosa Maria Ribeiro 
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