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Postura sobre Vistoria de Veículos de Tracção Animal, Carros de Mão e Semelhantes1   

Artigo 1.º  

Todos os veículos de tracção animal, carros de mão e semelhantes, registados ou não na 

Câmara Municipal, e que tenham o local de recolha ou habitualmente circulem na área do 

Concelho de Setúbal, ficam sujeitos a vistoria obrigatória e anual.   

Artigo 2.º  

A vistoria será solicitada, durante o mês de Setembro de cada ano, ou, tratando-se de carros 

novos, não vistoriados nos termos desta Postura, no mês em que tenham sido adquiridos, em 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal.  

§ único – A taxa de vistoria é a que consta da Tabela de Taxas e Licenças em vigor e será 

paga na data de entrada do requerimento.   

Artigo 3.º  

Os carros serão apresentados no mês seguinte àquele em que a vistoria for requerida, 

acompanhados do respectivo livrete, quando se trate de veículos matriculados numa câmara 

municipal, e da guia comprovativa do pagamento da taxa da vistoria anterior, nos seguintes 

locais:  

                                                          

 

1 Aprovada por deliberação da Câmara de 07 de Junho de 1967, sancionada pelo Concelho Municipal em 12 de 
Junho de 1967. 
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1. Os carros com local de recolha nas freguesias de S. Lourenço e S. Simão; - Em Vila 

Nogueira de Azeitão, em local a indicar pelo Encarregado do Posto Fiscal da Câmara 

Municipal;  

2. Os restantes, na sede dos Serviços Municipais de Higiene e Limpeza, em Setúbal.   

Artigo 4.º  

Os proprietários que não tenham cumprido o disposto no artigo 2.º ficam sujeitos ao 

pagamento da multa consignada no artigo 6.º e da taxa de vistoria, e obrigados a apresentarem 

os carros nos locais próprios, indicados no artigo anterior, no prazo de 15 dias a contar da data 

do levantamento do auto de transgressão.   

Artigo 5.º  

A guia respeitante ao pagamento da taxa de vistoria, com a nota de “Aprovado”, deverá 

acompanhar o carro e ser apresentada sempre que a Fiscalização o exija, como prova de ter 

sido considerado em condições de circular.   

Artigo 6.º  

O não cumprimento do disposto nos artigos 2.º e 5.º será punido com a multa de €0,25 / 

50$00 e as demais transgressões à presente postura serão punidas com a multa de €0,50 / 

100$00.   

Artigo 7.º  

Esta postura entra em vigor oito dias depois de afixada nos lugares públicos do costume. 


