
 

 

DESPACHO Nº 77 / 2021 

DESIGNAÇÃO DE INSTRUTOR E ESCRIVÃ DOS PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO NO DOMÍNIO 

DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO – DECRETO-LEI N.º 107/2018, DE 29 DE NOVEMBRO  

 
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

considerando que… 

 

 A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, veio consagrar entre outras, a transferência de 

competências no âmbito do estacionamento público referindo no seu art.º 27.º que 

“É da competência dos órgãos municipais regular, fiscalizar, instruir e decidir os 

procedimentos contraordenacionais rodoviários em matéria de estacionamento nas vias e 

espaços públicos dentro das localidades, para além dos destinados a parques ou zonas de 

estacionamento.” – 

 Em cumprimento do disposto no nº1 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, veio o 

Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, (diploma sectorial) concretizar a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do 

estacionamento público. Passando as Câmaras Municipais a ter competência, sem 

necessidade de prévia autorização da administração central do Estado, para a 

fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos dentro das localidades 

e fora das localidades sob jurisdição municipal, bem como a competência para a 

instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, incluindo 

a aplicação de coimas e custas, por infrações leves relativas ao estacionamento 

proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos 

demais espaços públicos, dentro das localidades e fora das localidades sob 

jurisdição municipal.  

 Este diploma produziu efeitos desde 1 de janeiro de 2019 (nº1 do artigo 12.º do 
referido Decreto-Lei), data em que a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

aceitou voluntariamente esta competência.  

 Determina o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 107/2018, de 28 de novembro, 

que a “competência para determinar a instrução do processo contraordenacional, 

incluindo a designação do instrutor, e para aplicar coimas e custas é do presidente 

da câmara municipal, com faculdade de delegação nos outros membros da câmara 

municipal (…).” 

Assim, nestes termos e ao abrigo das competências que me são conferidas pelo disposto 

no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, quanto esta 

matéria: 

1. Designo instrutor dos processos de contraordenação no domínio do 

estacionamento público, o agente graduado, Cláudio Miguel Rodrigues Cancela, a 



 

exercer funções na Polícia Municipal deste Município, cabendo-lhe praticar todos 
os atos inerentes à sua função, sendo assistido pela escrivã designada. 

Ao instrutor designado confiro poderes para: 

a) Assinar a correspondência/notificações destinadas a pessoas não públicas 

e aos serviços das entidades públicas necessária à mera instrução dos 

processos de contraordenação, nomeadamente, a indispensável às 

diligências instrutórias, à comunicação de decisões e outra inerente ao 

exercício da sua função; 

b) Praticar todos os atos e formalidades de caráter instrumental necessários à 

instrução dos processos.  

2. Designo como escrivã dos processos de contraordenação no domínio do 

estacionamento público a agente graduada, Milena Maria Ventura Luís, a exercer 

funções, também na Polícia Municipal deste Município, a quem compete coadjuvar 

o instrutor designado, bem como praticar todos os demais atos inerentes à sua 

função. 

 

 

Cumpre-se, assim, com o disposto no artigo 56.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, dando ao presente despacho a devida publicidade. 

 

 

 

 

Vila Nova de Poiares, 24 de setembro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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