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Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. 
 

Regulamento Interno de Exploração 
Parque Público de Estacionamento Subterrâneo para Viaturas 

no Edifício do Mercado 
 
De forma a regulamentar o estacionamento nos dois pisos subterrâneos, com capacidade para 
quatrocentos e quarenta e oito (448) lugares, é estabelecido o presente Regulamento Interno de 
Exploração, adiante designado por REGULAMENTO, que se rege pelas cláusulas seguintes:  

 
1ª 

Objeto 
O presente regulamento tem por objeto, estabelecer os direitos, deveres e obrigações dos utentes 
do Parque de Estacionamento Público do Mercado Municipal de Faro, adiante designado por 
PARQUE, inserido no edifício do Mercado Municipal, no Largo Dr. Francisco Sá Carneiro em Faro.  
 

2ª 
Administração do Parque 

A exploração, gestão e administração do Parque compete à Ambifaro – Gestão de Equipamentos 
Municipais, E.M. adiante designada por Ambifaro, com sede no Mercado Municipal de Faro, Largo 
Dr. Francisco Sá Carneiro, com o tel. 289 897 250, correio eletrónico: geral@ambifaro.pt e com o 
NIF 504 497 782. 
A Ambifaro obriga-se a zelar pela operacionalidade e pela segurança interna do parque, sendo 
também responsável por fiscalizar a aplicação do presente REGULAMENTO, podendo tomar para o 
efeito as medidas nele previstas com vista ao seu eficaz cumprimento.  
 

3ª 
Composição 

O PARQUE tem uma capacidade para 448 (quatrocentos e quarenta e oito) lugares distribuídos da 
seguinte forma: 
1. Piso -1: com 145 lugares de estacionamento identificados  

2. Piso -2: com 303 lugares de estacionamento identificados 
 

4ª  
Acesso 

1.O acesso ao PARQUE processa-se de 2 formas diferentes, consoante o tipo de utilizador, a saber: 
1.  Através da introdução do cartão no terminal de entrada no caso dos UTENTES utilizadores 

do serviço de assinatura mensal, 
2.  Retirando o bilhete MMF no terminal de entrada para o UTENTE utilizador do serviço de 

estacionamento rotativo. 
2. A altura máxima dos veículos que podem ter acesso ao interior do PARQUE é de 2,20 m. 
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5ª 

Horário de Funcionamento 
1.O PARQUE funciona diariamente das 07h00 às 23h00 para estacionamento rotativo. 

2. Os assinantes poderão aceder ao PARQUE 24 horas / dia. 

3. O PARQUE apenas encerra por motivos de força maior, ou quando existir necessidade de se 
proceder a obras de reparação / manutenção ou limpeza no seu interior. 

4. Consideram-se motivos de força maior, designadamente, a ocorrência de catástrofes naturais, 
de situações anómalas que constituam perigo para os UTENTES ou respetivos veículos. 

5. O encerramento do PARQUE, quando imprevisível, deverá ser comunicado aos UTENTES, 
mediante a colocação de painéis no interior e/ou nos acessos ao parque e quando previsível, 
também mediante painéis afixados no interior e nos acessos ao PARQUE, com a antecedência 
mínima de quarenta e oito horas, devendo este ficar total ou parcialmente livre e devoluto, de 
acordo com as necessidades, expecto situações de urgência imperiosa em que seja necessário 
encerrar o parque no imediato.  

 
6ª 

Regime Tarifário 
1. Os UTENTES do serviço de estacionamento rotativo obrigam-se a pagar pela utilização do 
PARQUE as taxas de estacionamento que se encontram afixadas na receção do parque e junto às 
máquinas de pagamento automático e que são previamente estabelecidas pelo Conselho de 
Administração da Ambifaro.  

2. Os UTENTES do serviço de assinatura mensal, associado a um determinado veículo, obrigam-se 
a pagar pela utilização do PARQUE as taxas de estacionamento que tenham sido previamente 
estabelecidas pelo Conselho de Administração da Ambifaro. 

3. A Ambifaro, mediante prévia aprovação pelo seu Conselho de Administração, pode alterar o 
regime tarifário das taxas de estacionamento rotativo, sempre que as circunstâncias o justifiquem, 
comunicando essas alterações aos UTENTES, através de anúncios a afixar no interior do PARQUE.  
4. Por deliberação do seu Conselho de Administração podem ser reservados lugares de 
estacionamento, nas condições e termos por aquela a definir. 
 

7ª 
Segurança Interna 

A fim de garantir a segurança interna dos veículos e UTENTES do PARQUE durante o seu horário de 
funcionamento, a Ambifaro dispõe de uma pessoa em permanência na receção do parque, que 
presta aos UTENTES todos os esclarecimentos e ajuda necessários, mantém em pleno 
funcionamento os extintores para combate a incêndios, bem como garante que o parque dispõe 
de sinalética adequada das direções e sentido de saída para o exterior, permitindo assim, a 
facilidade de intervenção e o livre acesso pelos Bombeiros (24 horas), em caso de necessidade. 
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8ª 

Obrigação dos UTENTES 
1. Os UTENTES do PARQUE comprometem-se a respeitar com rigor as disposições do presente 
REGULAMENTO, designadamente:  
a) As regras de sinalização, ambientais, higiene e segurança afixadas no interior e acessos ao 
PARQUE;  
b) Obedecer às ordens e instruções legítimas dadas pelos representantes da Ambifaro, relativas a 
manutenção, limpeza, conservação e segurança interna do PARQUE, conforme indicado em todos 
os avisos existentes no seu interior;  

c) Não conduzir veículos no PARQUE sob o efeito de álcool, substâncias psicotrópicas ou 
estupefacientes;  

d) Não praticar, no interior do PARQUE atos contrários à lei, à ordem pública ou aos bons 
costumes;  

e) Não dar ao PARQUE utilização diversa daquela a que o mesmo se destina;  

f) Não efetuar, no PARQUE, qualquer operação de lavagens, lubrificações, assistência de reparação 
de automóveis, sem autorização expressa da Ambifaro;  

g) Respeitar sempre a velocidade máxima de circulação no PARQUE, nunca excedendo a 
velocidade de 10 Km/h;  

h) Circular e manobrar no PARQUE com os médios ligados a prudência necessária para evitar todas 
e quaisquer situações de acidente; 

i) Não estacionar o veículo nos corredores de circulação ou em qualquer outro local que impeça ou 
dificulte a circulação ou manobra dos demais UTENTES;  

j) Não ocupar ou praticar qualquer ato que de alguma forma impossibilite, dificulte ou crie 
entraves à utilização do PARQUE pelos restantes UTENTES;  

k) Não estacionar o veículo para além dos espaços reservados a um único veículo automóvel e que 
se acham assinalados pelos traços indeléveis marcados no pavimento;  

l) Não atear lume, nem usar maçaricos ou quaisquer outros materiais, instrumentos e/ou 
utensílios suscetíveis de causarem riscos de incêndio ou explosão;  

m) Não guardar no interior do PARQUE quaisquer bens, utensílios, materiais ou substâncias 
inflamáveis, explosivos ou tóxicos, designadamente reservatórios de carburantes, óleos, gases e 
materiais voláteis;  
n) Não introduzir veículos no interior do PARQUE que produzam níveis elevados de monóxido de 
carbono, se encontrem com avaria mecânica, ou em situação ilegal, nomeadamente com 
matrícula cancelada ou falsificada. 
o) Proceder ao pagamento pontual das tarifas e assinaturas mensais. 
p) Não ligar ou manter em funcionamento o motor das viaturas de forma a manter o mínimo de 
tempo necessário apenas com vista ao acesso, estacionamento e saída do PARQUE de forma a 
evitar a emissão excessiva de gases poluentes e produção de monóxido de carbono. 
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2. É conferido à Ambifaro o direito de remover veículos automóveis do interior do PARQUE, 
sempre que os mesmos estejam colocados em contravenção ao disposto na presente cláusula.  

3. A remoção de qualquer veículo automóvel por parte da Ambifaro ao abrigo da disposição 
constante da alínea anterior, importará o custeamento das despesas referentes à sua remoção por 
parte do UTENTE.  

4. A eventual lesão dos órgãos mecânicos, ou quaisquer outros danos decorrentes da referida 
remoção não poderão ser imputados à Ambifaro, nem aos seus comitentes, sendo os mesmos 
suportados integralmente pelo UTENTE faltoso.  
 

9ª 
Estacionamento abusivo 

Não é permitida a permanência de veículos no PARQUE, com bilhete rotativo, por um período 
superior a 48 horas, salvo se com comunicação prévia à Administração do PARQUE. 
Verificada uma situação de estacionamento abusivo, o veículo será removido. 
 

10ª 
Perda ou Extravio do Bilhete de Acesso 

1. Em caso de perda ou extravio do bilhete de acesso ao PARQUE, é conferido à Ambifaro, o direito 
de cobrar ao UTENTE o valor de estacionamento correspondente ao tempo desde a abertura do 
parque (07h00) até à hora em que perdeu o bilhete. 

2. Caso o veículo do UTENTE tenha permanecido no PARQUE mais de 24 horas, a Ambifaro poderá 
cobrar taxas de 24 horas por cada dia de permanência do veículo, incluindo o dia em que o 
UTENTE pretende retirá-lo, independentemente te da hora em que o faz. 

4. Para efeitos de determinação de número de dias em que um veículo fica estacionado no 
PARQUE, a Ambifaro realizará relatórios diários, pelos quais se identificam os veículos que 
permanecem por mais de 24 horas.  
 

11ª 
Furto ou Roubo 

Dada a circunstância do parqueamento não constituir contrato de depósito, quer das viaturas, 
quer dos objetos nelas existentes, a Ambifaro não responde por eventuais danos, furtos, perdas 
ou deteriorações, quando ocorridos no interior do PARQUE, quer das ditas viaturas, quer de 
quaisquer bens existentes no seu interior ou exterior.  

 
12ª 

Identificação dos Representantes da Ambifaro 
Os representantes da Ambifaro em serviço no PARQUE estão uniformizados e/ou identificados 
pelo nome em crachás desta empresa. 

 
13ª 

Alterações ao Regulamento 
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1. A Ambifaro, sempre que as circunstâncias o obriguem, pode alterar o presente REGULAMENTO, 
tendo em vista a sua adaptação a novas realidades e necessidades evidenciadas após o início e 
durante o período de exploração do PARQUE  

2. As alterações ao presente REGULAMENTO só se consideram eficazes depois de informados os 
UTENTES do PARQUE, com uma antecedência mínima de 10 dias, através de anúncios a fixar na 
receção do PARQUE  

 
14ª 

Extensão da Via Pública 
1. Para todos os efeitos de responsabilidade civil e criminal, o PARQUE, considera-se uma extensão 
da Via Pública, pelo que, quer no seu acesso e saída, quer no seu interior vigoram as normas de 
circulação na via pública, nomeadamente o Código da Estrada, à exceção das restrições previstas 
no presente Regulamento.  

2. Os UTENTES respondem, pois, designadamente pelos danos causados a terceiros ou à 
Administração do PARQUE em caso de acidentes de veículos ocorridos no seu interior. 
 

15ª 
Publicidade 

1. O presente Regulamento é publicitado através do site oficial da internet do Ambifaro e ainda 
através da afixação, em locais, bem visíveis à entrada e locais de pagamento do PARQUE. 
2. Pela aquisição de um documento válido de entrada no PARQUE, os UTENTES aderem às 
condições contratuais e regulamentares previstas no presente Regulamento e autorizam a 
captação de imagens no sistema interno de vigilância do PARQUE, para efeitos de segurança. 
 
 
 
Faro, 29 de Setembro de 2018 
 

A Presidente do Conselho de Administração da Ambifaro 

Sandra Ramos 


