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PROJECTO DE ALTERAÇÃO DE POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE  
FARIA DE CIMA - CUCUJÃES 

 
 

 
Preâmbulo 

 

Com o objetivo de dar resposta às reclamações recebidas dos habitantes do Lugar de 

Faria de Cima em Cucujães e disciplinar o estacionamento, foram introduzidas 

alterações nos sentidos de circulação rodoviária em algumas das ruas e foi estabelecida 

uma hierarquização das vias, com o intuito de clarificar as prioridades de circulação 

rodoviária e organizar o espaço que fica disponível. 

A presente Postura é elaborada ao abrigo do disposto no artigo 112º e 241º da 

Constituição da República Portuguesa, no artigo 64º e no artigo 53º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 5 – A / 2002 de 11 de Janeiro 

e no Código da Estradas, aprovado pelo Decreto - Lei nº 114/94, de 3 de Maio com as 

alterações introduzidas pelo Decreto - Lei 44/2005 de 23 de Fevereiro. 

 

 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º 

Norma habilitante 

 

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

Constituição da República Portuguesa, dos artigos 116º e 118º do Código do 

Procedimento Administrativo, do artigo 64º n.º 1 alínea u), n.º 2 alínea f), n.º 7 alíneas 

a, b e d) da Lei 169/99 de 18 de Setembro na sua atual redação, e do Código da Estrada 

na sua atual redação. 

 

ARTIGO 2º 

Âmbito de aplicação 

 

1. O disposto na presente Postura aplica-se ao trânsito nas vias de domínio público 

municipal no Lugar de Faria de Cima na freguesia de Vila de Cucujães e nas 

vias de domínio privado, desde que estas estejam abertas ao trânsito público. 
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2. Os condutores de veículos automóveis ou de tração animal, de motociclos, 

ciclomotores, velocípedes e, de uma maneira geral, de todos os veículos, ficam 

obrigados ao cumprimento das disposições de trânsito estabelecidas pela 

presente Postura e, em tudo o que nele não estiver especialmente consignado, 

à completa observância dos preceitos do Código da Estrada e legislação 

complementar. 

 

 

ARTIGO 3º 

Definições 

 

Para efeitos da presente postura, consideram-se as definições constantes no Código da 

Estrada, no Regulamento de Sinalização de Trânsito, e no Regulamento Municipal sobre 

Estacionamento e Paragem de Veículos no Concelho de Oliveira de Azeméis. 

 

 

 

CAPITULO II 

CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO 

 

ARTIGO 4º 

Circulação 

 

1. Para efeitos do cumprimento do presente regulamento consideram-se os 

sentidos de circulação previstos em P01, que acompanha em anexo este 

documento. 

2. A prioridade de circulação será definida oportunamente, caso a caso, sempre 

que se alterem os pressupostos de contexto, não carecendo de alteração do 

presente regulamento desde que não sejam alterados os sentidos de circulação. 

 

 

ARTIGO 5º 

Estacionamento permitido 

 

1. Consideram-se lugares de estacionamento permitido todos os que não 

conflituem com as normas legais de estacionamento e que estejam destinados 

a esse fim. 
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2. Sem prejuízo das disposições da presente postura, têm total aplicação as 

disposições constantes no Regulamento Municipal sobre Estacionamento e 

Paragem de Veículos no Concelho de Oliveira de Azeméis. 

 

 

ARTIGO 6º 

Sinalização 

 

1. A sinalização prevista nesta postura será implementa da de forma faseada.  

2. A sinalização só produzira efeitos após a sua implementação e registo na base 

de dados da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis disponível no seguinte 

endereço eletrónico http://portalgeografico.cm-oaz.pt/. 

3. O presidente ou vereadores com competência delegadas têm plenos poderes 

quanto à gestão da colocação de sinalização (art. 65.º n.º 1 e 2 da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro e posteriores alterações); 

4. Pode ser feita a ratificação sanação nas situações em que houve colocação de 

sinalização sem qualquer aprovação da Assembleia municipal (art. 137.º do 

CPA); 

5. Pode e deve ser feita a ratificação confirmativa de toda a sinalização que foi 

colocada e aprovada em assembleia municipal (art. 137.º do CPA); 

 

 

 

CAPITULO III 

FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES 

 

ARTIGO 7º 

Fiscalização 

 

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento será exercida 

pelas autoridades policiais e por agentes de acompanhamento e informação 

devidamente identificados, ou polícias municipais nos termos do Código da Estrada e 

demais legislação aplicável. 
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ARTIGO 8º 

Sanções 

 

Sem prejuízo da responsabilidade civil e ou penal que ao caso couber, as infrações ao 

disposto no presente Regulamento são sancionadas nos termos do disposto no Código 

da Estrada e no Regulamento de Sinalização de Trânsito. 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 9º 

Alterações 

 

Todas as alterações previstas à presente Postura serão resolvidas nos termos da Lei nº 

169/99 de 18 de Setembro, na redação introduzida pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro. 

 

ARTIGO 10º 

Dúvidas e omissões 

 

As dúvidas e omissões serão resolvidas de acordo com as disposições do Código da 

Estrada e respetivos Regulamentos e supletivamente por deliberação da Câmara 

Municipal. 

 

ARTIGO 11º 

Entrada em vigor  

 

1. A presente postura entra em vigor no prazo de quinze dias a contar da 

publicação através de Edital e revoga todas as anteriores. 

2. As disposições da presente Postura que envolvam a implantação da sinalização 

adequada designadamente sinalização vertical e marcas rodoviárias só terão 

aplicação após a devida colocação desta. 

3. A aprovação da postura de trânsito em termos gerais terá que seguir os trâmites 

normais dos regulamentos municipais. 

 


