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EDITAL Nº.20/UOFAFRH/2017 
 

 
 Processo nº 31/16 – Remoção de veículo da via pública 
 
José Manuel Moreira Lopes, Vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Santa 
Marta de Penaguião:---------------------------------------------------------------------------------------- 
----No uso da competência que lhe foi delegada pelo Presidente da Câmara, por 
despacho de 15 de outubro de 2013, conforme edital nº 35-DAFRH/2013, de 29 de 
outubro de 2013, NOTIFICA o Senhor Heitor Bacelar Macedo para, na qualidade de 
proprietário do veículo de matrícula 52-39-FL, de marca Ford e modelo Transit, ao 
abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 112º do Código de Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de Janeiro, proceder 
voluntariamente à remoção da viatura anteriormente descrita, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 165º e seguintes do Código da Estrada, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de maio, com as ulteriores alterações, até às 17 horas do 
dia 3 de março, a qual se encontra estacionada na Travessa da Corredoura, em Santa 
Marta de Penaguião, por se apresentar em situação de estacionamento abusivo, 
infringindo assim o disposto no artigo 163º nº 1 f) do Código da Estrada. 
 É notificado de que se considera estacionamento abusivo o que se verifique 
por tempo superior a 48 horas quando se trate de veículos que apresentem sinais 
exteriores evidentes de abandono, de inutilização ou de impossibilidade de se 
deslocarem com segurança pelos seus próprios meios (v. artigo 163º nº 1 f) do Código 
da Estrada). 
 Mais é notificado de que, decorrido aquele prazo de 10 dias, se o veículo não 
for removido ou o agente nada disser, será instaurado um processo administrativo 
para o veículo em questão e este será removido da via pública e armazenado em local 
próprio para o efeito, ficando responsável por todas as despesas ocasionadas pela 
remoção (v. artigo 164º nº 1 a) e nº 6, ambos do Código da Estrada).  
 No caso de a remoção do veículo da via pública ser efetuada pelo Município, 
dispõe do prazo de 45 dias para proceder à reclamação do veículo e para pagar as 
taxas devidas pela remoção e pelo respetivo depósito, no valor de 82€ e 18€ por dia, 
respetivamente, nos termos do disposto no artigo 47º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município, conforme valores constantes da Portaria nº 1424/2001, de 13 de 
dezembro, com as alterações perpetradas pela Portaria nº 1334-F/2010, de 31 de 
dezembro. 
 Em caso de não reclamação do veículo dentro do prazo estipulado, será a 
mesma considerada abandonada e adquirida por ocupação pelo Município, nos termos 
do artigo 165º e 166º do Código da Estrada. 
 Fica ainda notificado que este Município não se responsabiliza por qualquer 
prejuízo ou perda da viatura, resultantes da respetiva remoção, sendo da 
responsabilidade do proprietário eventuais prejuízos e danos pelo facto de a mesma 
ter sido abandonada na via pública. 
 
Santa Marta de Penaguião, 13 de fevereiro de 2017 
 
 

O Vereador da Câmara 
(Com competência delegada) 

 
 

José Manuel Moreira Lopes 
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CERTIDÃO 
 

------ Certifico que, nesta data, afixei no átrio do Edifício e na Pagina Eletrónica da 

Câmara Municipal (www.cm-smpenaguiao.pt), EDITAL Nº.20/UOFAFRH/2017, para 

notificação de Heitor Bacelar Macedo, com o fito de remoção de veículo da via 

pública.------ 

------ Por ser verdade e para os devidos efeitos, passo a presente que assino.------------ 

------ Santa Marta de Penaguião, 13 de fevereiro de 2017. -------------------------------------- 

 

 

 

A Coordenadora Técnica, 
 
 

  
Maria da Piedade Ribeiro Moreira 

 
 

 


