
 
 

EDITAL Nº 66 / 2022 

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 2 

de dezembro de 2022, aprovou a atualização das taxas do Regulamento Municipal sobre 

Bloqueamento, Remoção, Depósito e Abandono de Veículos, passando este, a partir do dia 

01/01/2023, a ter os seguintes valores: 

Artigo 27º. 

Taxas 

Quadro I 

- Taxas devidas pelo bloqueamento de um veículo 
 Valor 2023 

Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes  16,13 € 

Veículos ligeiros  32,27 € 

Veículos pesados  64,53 € 

Quadro II 

- Taxas devidas pela remoção de ciclomotores e outros veículos a motor não previstos nas 

tabelas seguintes 

Dentro de uma localidade  21,51 € 

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  32,27 € 

Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido, para além dos 

primeiros 10 Kms. 0,86 €   

Quadro III 

- Taxas devidas pela remoção de veículos ligeiros 

Dentro de uma localidade  53,78 € 

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  64,53 € 

Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido para além dos primeiros 

10kms.  1,08 € 



 

 Valor 2023 

Quadro IV 

- Taxas devidas pela remoção de veículos pesados 

Dentro de uma localidade  107,55 € 

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  129,06 € 

Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido para além dos primeiros 

10kms.  2,16 € 

Quadro V 

- Taxas devidas pelo depósito de um veículo, por cada período de vinte e quatro horas, ou 

parte deste período, se ele não chegar a completar-se 

Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes  5,38 € 

Veículos ligeiros  10,76 € 

Veículos pesados   21,51 € 

 

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, 28 de dezembro de 2022 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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