
 

 

EDITAL Nº 79 / 2021 
 

Atualização das Taxas/Preços dos Regulamentos Municipais 

Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares: 

FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na sua Reunião de Câmara de 3 

de dezembro de 2021, aprovou a atualização das taxas do Regulamento Municipal sobre 

Bloqueamento, Remoção, Depósito e Abandono, passando este, a partir do dia 01/01/2022, a 

ter os seguintes valores: 

CAPÍTULO VI 

Artigo 27º. 

Taxas 

Taxas devidas pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos 

1. Pelo bloqueamento de um veículo, são devidas as seguintes taxas: 

 
Valores 2022 

a) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não 

previstos nas alíneas seguintes 
15,12 € 

b) Veículos ligeiros 30,24 € 

c) Veículos pesados 60,48 € 

 

2. Pela remoção de ciclomotores e outros veículos a motor não previstos nos números 

seguintes, são devidas as seguintes taxas: 

a) Dentro de uma localidade. 20,16 € 

b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até ao máximo de 

10 km contados desde o local de remoção até ao local de depósito 

do veículo. 

30,24 € 

c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro 0,81 € 



 

percorrido para além dos primeiros 10. 

 

3. Pela remoção de veículos ligeiros são devidas as seguintes taxas: 

a) Dentro de uma localidade.. 50,40 € 

b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até ao máximo de 

10 km contados desde o local de remoção até ao local de depósito 

do veículo. 

60,48 € 

c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro 

percorrido para além dos primeiros 10. 
1,01 € 

 

4. Pela remoção de veículos pesados são devidas as seguintes taxas: 

a) Dentro de uma localidade 100,80 € 

b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até ao máximo de 

10 km contados desde o local de remoção até ao local de depósito 

do veículo 

120,96 € 

c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro 

percorrido para além dos primeiros 10 
2,02 € 

 

5. Pelo depósito de um veículo são devidas, por cada período de 24 horas, ou parte deste 

período, se ele não chegar a completar-se, as seguintes taxas: 

a) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não 

previstos nas alíneas seguintes 
5,04 € 

b) Veículos ligeiros 10,08 € 

c) Veículos pesados 20,16 € 

 

6. Se, por qualquer motivo, não for possível proceder à remoção subsequente do veículo, ou se 

esta se tornar desnecessária por, entretanto, ele ter sido entregue a pessoa portadora do 

respetivo documento de identificação, é devida a taxa de bloqueamento, salvo se o veículo que 

vai proceder à remoção tiver chegado ao local, caso em que é devida a taxa de remoção, ainda 

que esta operação se não inicie. 

7. Havendo lugar ao bloqueamento, remoção e depósito do veículo são aplicáveis apenas as taxas 

correspondentes à remoção e ao depósito, em acumulação. 

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume e na Página do Município. 

Vila Nova de Poiares, 27 de dezembro de 2021 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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