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Aviso n.º 01/VP/2023 

ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA E ALTERAÇÃO NO 

ESTACIONAMENTO DA RUA CONDE DE MONSARAZ 


Francisco José Cardoso Grilo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna 

público, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada em 09 de 

novembro de 2023, que no dia 09 de janeiro de 2023 entram em vigor as zonas de estacionamento de duração 

limitada na cidade de Reguengos de Monsaraz, bem como o novo tarifário, tendo em consideração que, passado 

o período de requalificação da Praça da Liberdade que motivou a natural retirada dos equipamentos parquímetros 

e com isso das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e ainda do período pandémico que se seguiu, torna

se necessário a reposição destes lugares com vista à melhoria da acessibilidade ao centro da cidade de Reguengos 

de Monsaraz e aos serviços aí instalados. 

As requalificações efetuadas no Largo da República e na Praça da Liberdade resultaram numa diminuição do 

número de lugares disponíveis para estacionamento de duração limitada, pelo que com o propósito de manter 

uma oferta de lugares similar, há uma nova zona situada no Largo da República e Rua Alberto de Monsaraz. 

Assim passaremos a ter 3 Zonas de Estacionamento de Duração Limitada; 

- Na zona 1 - Praça da Liberdade há 19 lugares de estacionamento, que incluem 2 lugares de mobilidade 

reduzida, 1 lugar de cargas e descargas e 3 lugares para ciclomotores e motociclos, 

- Na zona li - Largo Almeida Garrett há 25 lugares de estacionamento, que incluem 2 lugares de mobilidade 

reduzida, 

- Na zona Ili - Largo da República há 15 lugares de estacionamento, que incluem 2 lugares de cargas e 

descargas 1 lugar de mobilidade reduzida. Há na Rua Alberto de Monsaraz 6 lugares de estacionamento, que 

incluem 2 pontos de carregamento de veículos elétricos. 

Nestas zonas, os lugares de cargas e descargas, de mobilidade reduzida, de ciclomotores e motociclos e de viaturas 

elétricas enquanto em carga encontram-se isentos da tarifa desde que estacionados nos locais sinalizados para 

tal, conforme o Regulamento Municipal de Estacionamento de Duração Limitada de Reguengos de Monsaraz. 

Relativamente às tarifas foram atualizadas, pois já não o eram desde 2011, passado a cada período de 15 minutos 

a ser taxado em 0,20€ nas duas primeiras horas, em 0,25€ da terceira à sexta horas e de 0,30€ na sétima e oitava 

horas. 
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PRAÇA DA LIBERDADE 
ZONAi 

LARGO ALMEIDA GARRETT 
ZONA!J 
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LARGO DA REPÚBLICA 
ZONAlll 

RUA ALBERTO DE MONSARAZ 
ZONAlll 
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i::llBl!Ol ECA MUNICIPAL 

RUA CONDE DE MONSARAZ 
NOVOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO 

Mais torna público que, com vista a garantir outros lugares de estacionamento fora destas zonas, irá entrar em 

funcionamento na Rua Conde de Monsaraz uma solução de trânsito que permite o estacionamento nos dois lados 

da rua e ainda assim possibilite uma circulação fluída em ambos os sentidos de circulação, através da autorização 

de estacionamento em determinadas zonas da rua e a limitação em outras que possam servir como zona de 

refúgio para o cruzamento de viaturas. Estas últimas serão marcadas com linha longitudinal de cor amarela junto 

ao limite da faixa de rodagem. Esta solução permite 10 novos lugares de estacionamento . 

.':t::~:·"'?C' 

O Vice-presidente da Câmara Municipal 

Francisco Grilo 
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