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POSTURA SOBRE O ESTABIONAMENTO ABUSIVO E REMOÇÃO DE VEICULOS 

   

ARTIGO 1.º

  

Para os efeitos da presente Postura e de acordo com o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 57/76, 

de 22 de Janeiro, considera-se estacionamento abusivo:   

a) O estacionamento de veículos ininterruptamente, durante sessenta dias em parque 

isento do pagamento de qualquer taxa;  

b) O estacionamento de veículos em parque, quando as taxas correspondentes a 

quinze dias de utilização não tiverem sido pagas; 

c) O estacionamento por mais de quarenta e oito horas para além do tempo de 

estacionamento especialmente limitado definido para o local; 

d) O estacionamento de reboques e semi-reboques e o de veículos publicitários que 

permaneçam no mesmo local por tempo superior a quarenta e oito horas, salvo se 

estiverem estacionados em parques a esse fim destinados; 

e) O estacionamento por tempo superior a quarenta e oito horas quando se trate de 

veículos que apresentem sinais exteriores evidentes de impossibilidade de se 

deslocarem com segurança pelos seus próprios meios; 

f) O estacionamento que se prolongue por mais de seis dias consecutivos em 

qualquer local, quando o veiculo apresente sinais evidentes de abandono.    

ARTIGO 2.º

  

Em qualquer das situações descritas de estacionamento abusivo, a Câmara Municipal 

notificará o proprietário para a residência indicada no veículo, para que o retire do local, no 

prazo máximo de quarenta e oito horas. 
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ARTIGO 3.º

  

Os serviços competentes da Câmara Municipal ou das autoridades policiais, procederão à 

remoção imediata dos veículos para local adequado quando o proprietário não cumpra a 

notificação constante do artigo anterior, quando se trate de estacionamento abusivo de 

veículos onde não consta o nome e residência do proprietário e quando o veículo se encontre 

estacionado de modo a constituir evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito.   

ARTIGO 4.º

  

Para os efeitos da parte final do artigo anterior entende-se que constituem evidente perigo 

ou grave perturbação para o trânsito, a título de  exemplo, os seguintes casos de 

estacionamento: 

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

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

c) Em passagens assinaladas para travessia de peões; 

d) Em cima dos passeios desde que não fique um espaço livre para o trânsito de peões de 

pelo menos, um metro e vinte centímetros; 

e) Na faixa de rodagem, sem ser junto da berma ou passeio; 

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

estacionamento, nos locais 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 onde tal impeça o acesso ou a saída de veículos e de estacionamento 

reservado ou para cargas e descargas.    
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ARTIGO 5.º

  

A Câmara Municipal e as autoridades policiais colaborarão entre si, de modo a que a 

remoção de veículos estacionados abusivamente ou estacionados nas circunstâncias referidas 

no artigo anterior, seja efectuada rapidamente.  

ARTIGO 6.º

  

Com o objectivo previsto no artigo anterior ficará a cargo dos serviços competentes da 

Câmara Municipal a remoção e depósito dos veículos estacionados nas circunstâncias 

previstas no artigo 1.º, ficando a cargo das autoridades policiais a remoção dos veículos 

estacionados nas circunstâncias definidas no artigo 4.º.   

ARTIGO 7.º

  

O depósito dos veículos removidos será efectuado em local adequado posto à disposição 

pela Câmara Municipal, que se responsabilizará pela guarda dos veículos removidos.   

ARTIGO 8.º

  

Será receita do Estado, cobrada pelas autoridades policiais, a taxa de remoção de veículos 

efectuada pelas mesmas autoridades.       
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ARTIGO 9.º

  

Será receita do Município a taxa de remoção dos veículos depositados em local posto à 

disposição pelo Município.   

ARTIGO 10.º

  

São as seguintes as taxas devidas pelas referidas operações:  

a) REMOÇÃO 

Automóveis Ligeiros                                                           1.500$00 

Automóveis Pesados                                                           3.000$00  

b) RECOLHA  

Automóveis Ligeiros (por 24 horas ou fracção)                       150$00 

Automóveis Pesados (por 24 horas ou fracção)                       300$00   

ARTIGO 11.º

  

Nos aspectos omissos desta Postura aplica-se a lei geral em vigor e, nomeadamente, o 

Decreto-Lei n.º. 57/76, de 22 de Janeiro.   

Esta Postura entra em vigor cinco dias após a sua publicação.  


