
Contacte a Polícia Municipal de Loures
Não o deixe abandonado no espaço público

Respeite o Ambiente!
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Pode entregá-lo, gratuitamente!

REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA VIA PÚBLICA
A Polícia Municipal de Loures remove veículos da via pública, ao abrigo 
das competências que legalmente lhe estão adstritas, e em estrito 
cumprimento da lei, designadamente ao abrigo do artigo 4º da Lei nº 
19/2004, de 20 de maio e dos artigos 163º e 164º, ambos do Código da 
Estrada.

A existência de veículos abandonados, em estacionamento indevido ou 
abusivo, limita a existência de lugares de estacionamento disponíveis, 
causa dificuldades para a normal circulação e traz, consequentemente, 
sérios prejuízos de ordem ambiental com a degradação de veículos no 
espaço público.

ENTREGA VOLUNTÁRIA DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA
O proprietário pode fazer a entrega voluntária do seu veículo em fim de 
vida, sem qualquer encargo, à Câmara Municipal de Loures, devendo 
para o efeito, contactar a Polícia Municipal de Loures, dirigir-se a um 
dos Balcões de Atendimento Municipal, ou ainda através do Balcão 
Único, preencher uma declaração de entrega do veículo, a qual deverá 
ser acompanhada dos documentos do veículo. A Polícia Municipal 
de Loures fará a sua remoção e entrega a operadores devidamente 
autorizados, os quais emitem o respetivo certificado de destruição de 
veículos em fim de vida, para efeitos de cancelamento definitivo da 
matrícula do veículo.

Acionar a remoção e a entrega de veículo em fim de vida
é fácil e gratuito!

Basta contactar a Polícia Municipal de Loures.

POLÍCIA  MUNICIPAL

PARQUE URBANO DE SANTA IRIA
DE AZÓIA (PUSIA)
Estrada Nacional 115-5
Portela da Azóia
2690-295 SANTA IRIA DE AZÓIA

Horário (PUSIA): 
Dias úteis, das 9:30 às 12:00
e das 14:30 às 17:00

POLÍCIA MUNICIPAL DE LOURES
Rua da Carapuça, Casal das Lajes
2670-424 LOURES

Telefone :
211 150 382

Endereço eletrónico:
policia_municipal@cm-loures.pt  

Atendimento:
Dias úteis, das 9:00 às 17:00

MAIS INFORMAÇÕES:

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures


