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Postura Relativa à Ocupação Indevida da Via Pública por Veículos1    

CAPÍTULO I 

ÂMBITO E OBJECTIVOS   

ARTIGO 1.º 

(OBJECTIVO)  

A presente Postura visa efectivar a desocupação da via pública por veículos, em 

reparação, em exposição para venda, ou em situações de estacionamento ilegal adiante 

especificados.   

ARTIGO 2.º 

(ÂMBITO)  

1. São proibidas reparações, pinturas, revisões e lubrificações de veículos nas estradas, 

arruamentos, pavimentos, praças e quaisquer outros lugares públicos do Concelho.  

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as reparações ligeiras motivadas pela 

imobilização súbita do veículo, quando indispensáveis ao prosseguimento da 

marcha do mesmo, desde que efectuadas em locais, em que não prejudiquem o 

trânsito por período que não exceda o período de 1 hora desde o momento da 

imobilização do veículo. 

                                                          

 

1 Alterada por deliberação camarária, de 27/09/90, sancionada pela Assembleia Municipal, em 22/11/90.  
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3. É ainda proibida a exposição de veículos para venda nos locais dos no número 1.   

ARTIGO 3.º 

(REMOÇÃO, BLOQUEAMENTO E RECOLHA)  

1. Todos os veículos que violem as proibições constantes do artigo anterior, podem ser 

removidos pelos Serviços Camarários, sem qualquer notificação ao infractor, para 

qualquer local público de estacionamento, desde que o mesmo se apresente em 

condições de ficar em segurança na via pública.  

Os Serviços da Câmara procederão ao bloqueamento dos referidos veículos, antes e 

depois da remoção.  

2. Quando os veículos não se apresentem em condições de segurança para estacionar 

na via pública, serão removidos para instalações da Câmara Municipal.   

ARTIGO 4.º 

(TAXAS)  

Pela remoção e recolha de veículos serão pagas as taxas previstas na Portaria referida no 

número 6 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º57/76, de 22 de Janeiro.   

ARTIGO 5.º 

(PAGAMENTO)  

1. O pagamento das taxas referidas no artigo anterior é da responsabilidade do 

proprietário do veículo, e solidariamente de quem tenha a direcção efectiva e 

interessada do mesmo, nos casos em que esta não pertença ao titular do registo de 

propriedade.  
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2. O veículo será entregue mediante a apresentação do título de registo de propriedade, 

e uma declaração de autorização do levantamento do seu proprietário, se for outra a 

pessoa a apresentar-se, excepto se, por motivo devidamente justificado, tal 

declaração não puder ser entregue.   

ARTIGO 6.º 

(INFORMAÇÃO)  

Logo que seja removido o veículo, os Serviços da Câmara comunicarão de imediato, à 

P.S.P. , G.N.R., Policia Judiciária e Delegação do Ministério Público do Tribunal 

Judicial de Setúbal, as matrículas dos veículos removidos ao abrigo da presente Postura.    

CAPÍTULO II 

DO ESTACIONAMENTO PROIBIDO   

ARTIGO 7.º 

(ESTACIONAMENTO PROIBIDO)  

1. Serão ainda removidos pelos Serviços Camarários, todos os veículos que se 

encontrem estacionados de modo a constituir evidente perigo ou perturbação para o 

trânsito.  

2. Consideram-se abrangidos pelo número anterior, nomeadamente, os seguintes casos 

de estacionamento:  

a) Em via ou corredor de circulação reservado a transportes públicos; 

b) Em locais de paragens de veículos de transporte colectivo de passageiros; 

c) Em passagens assinaladas para travessia de peões; 

d) Em cima dos passeios, total ou parcialmente, dificultando, o trânsito de 

peões ou a circulação de veículos na faixa de rodagem; 
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e) Na faixa de rodagem, a tal distância da berma ou passeio que cause 

dificuldades à circulação de veículos na faixa de rodagem; 

f) Impedindo o acesso de veículos ou peões às propriedades ou locais de 

estacionamento, nos locais por onde tal acesso efectivamente se pratica; 

g) Impedindo a formação de uma ou duas filas de trânsito conforme este se 

faça num ou dois sentidos; 

h) Nas faixas de rodagem paralelamente ao bordo das mesmas, em segunda 

fila; 

i) Nos locais em que tal impeça o acesso a outros veículos devidamente 

estacionados ou a saída destes; 

j) Nos locais apenas destinados a cargas e descargas.   

ARTIGO 8.º 

(BLOQUEAMENTO; TAXAS E DESTINO DOS VEÍCULOS)  

Aos veículos referidos no presente Capítulo é aplicável o disposto nos artigos 3.º, 4.º, 

5.º e 6.º da presente Postura.    

CAPÍTULO III 

DO ABANDONO   

ARTIGO 9.º 

(FALTA DE RECLAMAÇÃO)  

Decorridas 48 horas sem que os veículos removidos tenham sido reclamados, os 

Serviços da Câmara tomarão as medidas necessárias para averiguar da identificação do 

seu proprietário.   

ARTIGO 10.º 
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(TRAMITES SUBSEQUENTES)  

1. Obtida a identificação, o proprietário será notificado para comparecer nos Serviços 

da Câmara, a fim de efectuar o levantamento das taxas devidas, no prazo de 5 dias.  

2. Caso se verifique a impossibilidade de obter a identificação do proprietário, serão 

publicados avisos em jornal do Concelho, notificando os proprietários dos veículos 

ou quem detenha a direcção efectiva e interessada dos mesmos, de que deverão 

comparecer nos Serviços da Câmara no prazo de 8 dias, para efectuarem o 

levantamento do veículo e pagarem as taxas devidas.  

3. Decorridos os prazos estabelecidos, e verificando-se que ninguém compareceu a 

efectuar o levantamento do veículo, este fica sujeito ao regime previsto no Código 

Civil para as coisas móveis abandonadas, ou ao regime do Decreto-Lei n.º57/76 se 

se apurar tratar-se de qualquer das situações previstas neste Decreto-Lei.    

CAPÍTULO IV 

DAS SANÇÕES   

ARTIGO 11.º 

(COIMAS)  

A violação das proibições contidas no artigo 1.º desta Postura constitui contra-

ordenação punível com a coima de €49,88 / 10 000$00 a €249,40 / 50 000$00.   

ARTIGO 12.º 

(NEGLIGÊNCIA)  

1. A negligência e a tentativa são sempre punidas.  
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2. O máximo da coima no caso de negligência é de €149,64 / 30 000$00.   

ARTIGO 13.º 

(COMPARTICIPAÇÃO)  

1. Sempre que os factos praticados em violação do disposto no artigo 1.º, sejam 

cometidos por pessoa que não disponha de oficina ou de local para exposição 

destinada a venda, aquele que com ela tiver contratado a reparação, pintura ou 

lubrificação, ou a venda do veículo, incorre também em responsabilidade por 

contra-ordenação, punível nos termos desta Postura.  

2. É também aplicável ao comparticipante na contra-ordenação o disposto no artigo 

12.º.    

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS   

ARTIGO 14.º 

(NORMA REVOGATÓRIA)  

Fica revogada a Postura Municipal sobre Higiene e Limpeza dos Lugares Públicos e 

Remoção de Lixos Domésticos na parte em que dispõe sobre pintura e lubrificação de 

veículos.   

ARTIGO 15.º 

(VIGÊNCIA)  

A presente Postura entra em vigor no dia imediato ao da publicação do respectivo 

Edital. 


