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ASSUNTO: DL 513/XXII/2020 - PROJETO DE DECRETO-LEI QUE ALTERA O CÓDIGO DA ESTRADA E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

PARECER 

 

O Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros solicitou à Associação 
Nacional de Municípios Portugueses a emissão de parecer sobre a iniciativa legislativa em epígrafe. 

 
ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA 
 

No âmbito da promoção da segurança rodoviária e com o objetivo de diminuição da sinistralidade 
 

 São adotadas regras especiais de segurança para os veículos em marcha lenta, designadamente 
tratores, máquinas agrícolas ou florestais e máquinas industriais. 

 

 Considerando a circunstância de a utilização ou manuseamento continuado de aparelhos 
radiotelefónicos e similares durante a marcha do veículo constituir uma causa crescente de sinistralidade 
rodoviária, sanciona-se de forma mais gravosa a utilização ou o manuseamento, durante a marcha do 
veículo, daqueles aparelhos, com vista a dissuadir estes comportamentos de risco. Assim, a infração ao 
artigo 84.º n.º 1 do Código da Estrada passa  a ser sancionada com coima de (euro) 250 a (euro) 1250. 
(Atualmente, a coima varia entre os 120 e os 600 euros) 

 

 Atendendo à proliferação de veículos equiparados a velocípedes que podem circular em pistas de 
velocípedes e em pistas mistas de velocípedes e peões, e à sua extrema perigosidade na partilha de 
espaço, restringe-se a equiparação a velocípedes apenas a veículos com potência máxima contínua de 
0,25kW e que não atinjam mais de 25 km/h de velocidade em patamar. Procede-se assim à 
sistematização do artigo 112.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de 
maio, clarificando a definição de velocípedes com motor e trotinetas. 

 
Regime de caducidade dos títulos de condução 

 

 Alterações ao regime de caducidade dos títulos de condução previsto no artigo 130.º do Código da 
Estrada, não só quanto às regras que permitem que condutores que deixaram caducar os seus títulos 
possam reavê-los (p. ex. quando a não revalidação tenha ocorrido há mais de dois anos e há menos de 
cinco anos, com exceção da revalidação dos títulos das categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE cujos 
titulares não tenham completado 50 anos), ainda que condicionados à realização de provas de exame 
ou à frequência de ação de formação, como também à previsão da caducidade definitiva dos títulos de 
condução nas situações tipificadas na lei (p. ex. quando tenha decorrido mais de dez anos sobre a data 
em que deveria ter sido renovado). 

 
Desmaterialização e agilização do processo contraordenacional 

 

 Altera-se o artigo 169.º-A do Código da Estrada, passando a ser possível a prática de atos processuais 
mediante a aposição de assinatura digital, com recurso a uma solução de integração de fornecedores 
de atributos com o sistema de certificação de atributos profissionais e com o cartão de cidadão. Permite-
se, igualmente, que os cidadãos, no âmbito de processos contraordenacionais e mediante adesão 
voluntária à morada única digital, possam vir a receber notificações por via eletrónica para a caixa postal 
eletrónica associada para o efeito. 

 

 Promove-se um aditamento ao artigo 171.º-A do Código da Estrada, por forma a acautelar a prossecução 
de superiores interesses públicos, alargar a previsão já existente aos condutores de veículos em missão 
urgente de prestação de socorro e aos condutores de veículos em missão de serviço urgente de 
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interesse público, consagrando-se a necessidade de organizar e manter atualizado um registo das 
entidades que invocam ou suscitam o serviço urgente de interesse público. 

 
ALTERAÇÕES AOS DIPLOMAS COMPLEMENTARES DO CÓDIGO DA ESTRADA 
 

 Eliminação das licenças de condução para conduzir tratores e máquinas agrícolas ou florestais na via 
pública, integrando estes veículos na carta de condução e subdividindo esta habilitação em tipos I, II e 
III, com menções específicas para cada um dos tipos. Nesse sentido, procede-se à alteração do modelo 
da carta de condução, por forma a incluir a habilitação de veículos agrícolas e a introduzir melhorias de 
segurança. 

 

 Introdução dos procedimentos tendentes à concretização da medida iSIMPLEX «CAP online – 
Certificado de Avaliação Psicológica Digital», que visa desmaterializar o certificado de avaliação 
psicológica. 

 

 Alteração do regime de trocas de títulos de condução estrangeiros por forma a reforçar a qualidade da 
análise da equivalência das categorias de habilitação. 

 

 Incorporação das alterações necessárias para a transposição da Diretiva (UE) 2020/612, da Comissão, 
em matéria de cartas de condução. 

 

 Alteração do modo de acesso das forças de segurança (PSP e GNR) aos dados constantes do Registo 
Individual do Condutor, bem como quando exista obrigação ou autorização legal nesse sentido e, ainda, 
quando os dados sejam indispensáveis ao destinatário para o cumprimento das suas competências 
próprias. 

 
COMPETÊNCIAS DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 
 

 Promove-se a atualização da denominação das entidades fiscalizadoras e ajustam-se as respetivas 
competências (p. ex. ANSR e IMT), previstas no Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua 
redação atual, mantendo-se, no entanto, a competência das câmaras municipais para fiscalização do 
cumprimento das disposições do Código da Estrada e legislação complementar, nas vias públicas sob 
a respetiva jurisdição. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ARGUIDO PELAS AUTARQUIAS LOCAIS 

 

 É incorporado um artigo (10.º) que visa clarificar os mecanismos de identificação do arguido por parte 
dos municípios no exercício das competências transferidas no domínio do estacionamento público pelo 
DL n.º 107/2018, de 29/1, enquanto aquelas não tiverem acesso ao Sistema de Contraordenações de 
Trânsito (SCoT). 

 
 
Face ao exposto, a ANMP nada tem a opor em relação ao projeto em apreço. 
 
Todavia, esta Associação entende como fundamental que o Governo, com a maior urgência, proporcione 
as condições necessárias para que os municípios possam utilizar, nos mesmos termos que as demais 
entidades fiscalizadoras, o Sistema de Contraordenações de Trânsito, uma vez que aquela plataforma 
constitui uma ferramenta fundamental para o cabal exercício da competência transferida para os 
municípios nos domínios da fiscalização, instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais 
rodoviários por infrações leves relativas a estacionamento proibido. 
 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 
27 de outubro de 2020 


