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Artigo 12."
Ent..ada em vil,lol'

I - A presente lei entra em vigor 120 dias apos a sua
publicar;ao, scm prejuizo do disposto no mimero seguinte.
2 - 0 artigo 9." da presente lei entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicar;ao.
Aprovada em 24 de julho de 2013.
A Presidente da Assembleia da Republica, Maria da
A. ESfeves.

Asslln~ao

Promulgada em 22 de agosto de 2013.
Publique-se.

o Presidente da Republica, ANtBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 26 de agosto de 2013.

o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
ANEXU
(a que se refere

0

artigo 11." da lei)

C6DIGO DA ESTRADA
TiTULO I
Disposic;oes gerais

CAPiTULO I
Principios gerais
Artigo I."

Para os efeitos do disposto no presente Codigo e legislar;ao complementar, os termos seguintcs tern 0 significado
que lhes catribuido neste artigo:
a) «AutoestradM - via publica dcstinada a tninsito
rapido, com separar;ao fisica de faixas de rodagem, sem
cruzamentos dc nivel nem acesso a propriedades marginais,
com acessos condicionados e sinalizada como tal;
b) «Berma» - superficie da via publica nao especialmcnte destinada ao tninsito dc vciculos e que ladeia a
faixa de rodagem;
c) ({CaminhQ)} - via publica cspccialmcnlc dCSlinada
ao transito local em zonas rurais;
d) «Corredor de cireular;ao)} - via de transito reservada a veiculos de certa especie ou afetos a determinados
transportes;
e) \\CruzamentQ) - zona de intcrsecyiio de vias publicas ao mesmo nivel;
f) «Eixo da faixa de rodagem)} - linha longitudinal,
materializada ou nao, que divide uma faixa de rodagcm em
duas partes, cada uma afeta a urn sentido de transito;
g) «Entroncamcnlo» - zona dc junr;iio ou bifurcar;ao
de vias publicas;
h) «Faixa de rodagem» - parte da via publica especialrnente destinada ao tninsito de veiculos;
I) (dlheu direcional» - zona restrita da via publica,
intcrdita n circulnyiio dc vciculos e delimitadn por lnncil
ou rnarcar;ao apropriada, destinada a orientar 0 tninsito;
j) (\Localidade}) - zona com edificar;ocs c cujos limitcs
sao assinalados com OS sinais regulamentares;

f) (\Parquc de estacionamcnto» -local exclusivamente
destinado ao estacionamento de vciculos;
m) «Passagcm dc nivcl» -local dc intersccyno ao
mcsmo nivel dc uma via publica ou cquiparada com linhas
ou ramais ferroviarios;
n) ({Passeio» - superficie da via publica, em geral sobrelcvada, especialmentc destinada ao transito de peoes e
que ladeia a faixa de rodagem;
0) «Pista especial» - via publica ou via de transito especialmenle destinada, de acordo com sinalizayiio, ao transito de peDes, de animais ou de certa especie de veiculos;
p) «Rotunda»- prap formada por cruzamento ou
entroncamento onde 0 transito se processa em sentido
giratorio e sinalizada como tal;
q) «Utilizadores vulneraveis) - peDes e velocipedes,
em particular, crianyas, idosos, gravidas, pessoas com
mobilidade reduzida ou pessoas com deficiencia;
r) «Via de abrandamento» - via de transito resultante
do alargamento da faixa de rodagem e destinada a permitir
que as veiculos que vao sair de urna via publica dirninuam
a velocidade ja fora da corrente de transito principal;
s) «Via de acelerar;iiQ» - via de transito resultante do
alargamento da faixa de rodagem e destinada a permitir
que os veiculos que entram nurna via publica adquiram a
velocidade conveniente para se incorporarem na corrente
de tninsito principal;
f) (<Via de sentido reversiveh) - via de transito afeta
altemadamente, atravcs de sinalizar;iio, a urn ou outro dos
sentidos de transito;
II) (\Via de trrmsito») - zona longitudinal da faixa de rodagem dcstinada aeireular;ao dc uma uniea fila de veieulos;
\I) «Via equiparada a via publieM - via de comuniear;3.0 tcrrestrc do dominio privado aberta ao transito publico;
x) «Via publica» - via de comunicayao terrestre afeta
ao transito publico;
z) «Via reservada a automoveis e motociclos» - via
publica onde vigoram as normas que disciplinam 0 tmnsilO
em autoestrada e sinalizada como tal;
aa) «lana de estacionamento» -local da via publica
espeeialmenle destinado, por eonstruyfio ou sinalizayfio,
ao estacionamento de veiculos;
bb) «Zona de coexistcncia» - zona da via publica especialmcntc conccbida para utilizar;ao partilhada por PCDeS
e veiculos, on de vigoram regras especiais de transito e
sinalizada como tal.
Artigo 2."
Ambito tie aplic""iI"

I - 0 disposlo no prcscnte Codigo capliClivcl ao transito nas vias do dominio publico do Estado, das Regioes
Autonomas e das autarquias locais.
2 - 0 disposto no prcsente diploma etambCm aplicavel
nas vias do dominio privado, quando abertas ao transito
publico, em tudo 0 que nao estiver especialmente regulado por acordo celebrado entre as entidades referidas no
numcro anterior c os rcspetivos proprietarios.
Artigo 3."
Libl·..d"de de Il"iinsito

I - Nas vias a que se refere 0 artigo anterior e livre a
circulayao, com as restrilj:oes constantes do prcscnte C6digo
e legislar;iio complementar.
2 - As pessoas devem abster-se de atos que irnpeyam
ou embaracem 0 transito ou comprometam a seguranr;a,
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a visibilidadc ou a comodidadc dos utilizadorcs dus vias,

Artigo 7."

tendo em especial atenyao os utilizadores vulneraveis.
3 - Quem infringir 0 dispOSIO no numcro anterior c

1Ii.....·II.·qllill .... ut...... preSl'riliOeS

sancionado com coima de € 60 a € 300.
4 - Quem praticar atas com 0 intuito de impedir ou

embarayar a circulayao de veiculos a motor e sancionado

com coima de € 300 a € 1500, se sanyao mais grave nao
for apheave! por farya de outra disposiyao legal.

Artigo 4.0
O."dens das autol'idadl'S

I - 0 utcnte deve obcdcccr as ordens lcgitimas das
aUloridades com compclcncia para regular e fiscalizar
o tninsilO, ou dos seus agcntcs, dcsdc que dcvidamcnlc

identificados como tal.
2-

Quem infringir

0

disposto no numcro anterior

c

sancionado com coima de € 120 a € 600, se sanyao mais
grave nao for apheavel por for~a de outra disposi~ao legal,
scm prcjuizo do disposto no nllmcro scguinte.
3 - Quem desobedceer ao sinal regulamcntar de paragcm das autoridades referidas no n." I c saneionado com
eoirna de € 500 a € 2500, se san~ao mais grave nao for
aplieavcl por for~a de outra disposi~iio legal.

I - As prescriryoes resultantes dos sinais prevalceem
sobre as rcgras de transito.
2 - A hicrarquia entre as prescri~oes rcsultantes da
sinaliza~iio e a seguinte:
I." Prescri~Ocs resultantes de sinaliza~ao temponiria que
modifique 0 regime normal de utiliza~5.o da via;
2." Preseri~oes resultantes dos sinais inseritos em sinalizal;ao de mensagem variavel;
3.... Preseri~oes resultantes dos sinais luminosos;
4." Prescril;oes resultantes dos sinais verticais;
5." Prescril;oes resultantes das marcas rodoviarias.
3 - As ordens dos agentes reguladores do tninsito prevalecem sobre as prescri~oes resultantes dos sinais e sobre
as regras de transito.

CAPiTULO II
Rcstri~ijcs

II circuhu;ao

Artigo 5."

Artigo 8."

Sinalilal,'"iio

R . . alilaliiio d . . obras . . 1Ilililal,'"iio das ,'ias
publkas para fins ~pt"("illis

1- Nos locais que possam ofcrecer perigo para 0 transilo ou em que este deva estar sujeito a restriryoes espeeiais
e ainda quando scja necessario dar indica~oes uteis, devem
ser utilizados os respetivos sinais de transito.
2 - Os obstiteulos eventuais devem ser sinalizados por
aqucle que lhes der causa, por forma bem visivel e a uma
distnncia que permita aos dcmais utentes da via lomar as
preeauryOcs neeessitrias para evitar aeidentes.
3 - Nao podem sercolocados nus vias publicas ou nassuas
proximidadcs quadros, paincis, anuncios, canazes, focos luminosos, inscri~ocs ou outros mcios dc publicidade quc possam:
a) Confundir-se com as sinais de transito au prejudiear
a sua visibilidade ou reconhecimento;
b) Prejudicar a visibilidade nas curvas, eruzamentos ou
entroncamentos;
c) Penurbar a aten~ao do condutor, prejudicando a seguran~a da eonduryao;
d) Dificultar, restringir ou comprometer a comodidade
e seguranrya da eireula~ao de penes nos passeios_

4 - Quem infringir 0 disposto no n." 2 c sancionado
com coima de € 100 a € 500.
5 - Quem infringir 0 disposto no n." 3 e sancionado
com coima de € 700 a € 3500, podendo ainda os meios de
publicidade em causa ser mandados retirar pela entidade
competente.
Anigo 6."
Sinais

I - Os sinais de triinsito sao fixados em regulamento
onde, de harmonia com as eonvenryoes intemaeionais em
vigor, se espeeifieam as formas, as cores, as inseriryoes, os
sirnbolos e as dimensoes, bern como os respetivos significados e os sistemas de coloearyao.
2 - As inscri~oes eonstantes nos sinais sao eseritas
em .port~gues, salvo 0 que resulte das conven~Ocs internaClQnalS.

I - A realizayao de obras naS vias publicas e a Sua ulilipara a realiza~ao de atividades de carater desportivo,
festivo ou outras que possam afetar 0 tninsito normal ou
eolocar restri~oes ao tninsito dos peoes nos passeios s6 c
permitida desde que autorizada pclas entidades eompetentes, e com a eorrespondente aplica~iio local de sinaliza~iio
temporaria e identificayao de obstitculos.
2 - 0 nao eumprimento das condil;oes constantes da
autorizayao eoneedida nos termos do numero anterior c
equiparado it sua falta.
3 - No caso de realiza~ao de obras que coloquem restriyoes ao transito nos passeios, C obrigat6rio assegurar
a comunicayiio entre os locais servidos pelo passeio, de
forma a garantir a seguranrya e a eireulayao.
4 - Quem infringir 0 disposto no n." I ou nao cumprir
as eondiyoes constantes da autorizayiio nele referida c
sancionado com coima de € 700 a € 3500.
za~ao

5-

Os orgalli.t.aJon::s JI: nmuift::slal,:iio Jt::spurtiva t::1I-

volvendo autom6veis, motoeiclos, trieiclos au quadrieiclos
em viola~ao ao disposto no n." 1 sao sancionados com
eoima de€ 700 a € 3500 se se tratar de pessoas singulares
ou com eoima de € 1000 a € 5000 se se tratar de pessoas
coletivas, acrescida de € 150 por cada urn dos condutores
partieipantes ou coneorrentes.
6 - Os organizadores de manifestayiio desportiva
envolvendo veiculos de natureza diversa da referida no
mimero anterior em viola~ao ao disposto no n." I sao
sancionados com coima de € 450 a € 2250 ou de € 700
a € 3500, consoante se trate de pcssoas singulares ou coletivas, acreseida de € 50 por cada urn dos condutores
partieipantes ou eoneorrentes.
7 - Os organizndores de mnnifesta9iio desportiva envolvendo penes ou animais em violayao ao disposto no
n." I sao sancionados com coima de € 300 a € 1500, acrescida de € 30 porcada urn dos partieipanles ou eoncorrenles.
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Artigo 9.°

Anigo 12."

SUS(lensJio ou eondieionllmcnlo do transito

Inido de marcha

1 - A suspensao ou condicionamenlo do Iransilo s6
podem ser ordenados por mOlivos de seguram;a, de emergcncia grave au de obras ou com 0 fim de prover it conserv<llCnO dos p<lvimenlos, inSI<ll<llCOeS e obr<lS de arte e
podem respeilar apenas a parte da via ou a veiculos de
cerIa especie, peso ou dimensoes.
2 - A suspensao ou condicionamento de transito podem, ainda, ser ordenados sempre que exisla motivo juslificado c dcsdc quc fiqucm dcvidamcntc asscguradas as
comunicayoes entre os locais servidos pela via.
3 - Salvo casos de cmcrgcncia grave ou dc obras urgentes, 0 condicionamenlO ou suspensao do transilO sao
publicitados com a antecedcncia fixada em regulamento.

I - Os eondutores nao podem inieiar ou rctomar a
marcha sem assinalarem com a necessaria anteeedcncia
a sua intenyao e scm adotarem as precauyoes necessarias
para evitar qualquer aeidenle.
2 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior e
sancionado com coima de € 60 a € 300.

Artigo 10.°
l'roibi~Jio

d"

lempontl"ia ou (lHm"nenle
HI"fOS wiculos

cin:ul,,~iio de

1 - Sempre que ocorram circunstancias anormais de
transito, pode proibir-se temporariamente, por regulamento, n circulny50 de certns especies de veiculos ou de
veiculos que transportem certas mercadorias.
2 - Podc ainda scr condicionado por rcgulamenlO, com
caniter temponirio ou pennanente, em todas ou apenas cerlas vias publicas, 0 transilO dc determinadas cSpCcies dc veiculos ou dos ulilizados no transporte de eertas mereadorias.
3 - Aproibiyao co condieionamenlO referidosnos numeros anteriores sao preecdidos de divulgayao alraveS da eomunieayao social, distribuiyao de folhelOs nas zonas afetadas,
afixayao dc painCis de informayuo ou OUlro meio adcquado.
4 - Quem infringir a proibiyiio prevista no n.o 1 ou
o eondieionamenlO previsto no n." 2 e saneionado com
coima de € 150 a € 750, sendo os veiculos impedidos de
prosseguir a sua mareha ate findaro pcriodo em quc vigora
a proibiyao.

TiTULO II
Do trans ito de veiculos e anima is

CAPiTULO I
Disposil;OCS comuns
SECCAO I
Regras gerais

Anigo II."
Condu~iio de

niculos l" "nimllis

I - Todo 0 veiculo ou animal que eireulc na via publica deve ter urn condutor, salvo as exceyoes previslas
neste COdigo.
2 - Os condutores devem, durante a conduyiio, abster-se da pnitica de quaisquer alos que sejam suscetiveis de
prejudicar 0 exercicio da conduyao com seguranya.
3 - 0 condutor de 11m veiculo nao pade por em perigo
os utilizadores vulneniveis.
4 - Quem infringir 0 disposlo nos mimeros anteriores
esancionado com coima de € 60 a € 300.

Anigo 13."
Po.i~ilo

de m,,,"ch,,

I - A posiyao de mareha dos veiculos deve fazer-se
pelo lado direito da faixa de rodagem, conservando das
bennas ou passeios uma dismncia suficienle que permila
evilar acidenles.
2 - Quandonccessario, poclc serutilizadoo ladoesqucrdo
da faixa de rodagem para ultrapassar ou mudar de direyao.
3 - Sempre que, no mesmo sentido, existam duas ou
mais vias de transito, este deve fazer-se pela via mais
it direita, podendo, no entanto, utilizar-se outra se nao
houver lugar naquela e, bern assim, para ultrapassar ou
mudar de direyao.
4 - Quem infringir 0 disposto no n." 1 e saneionado
com coima de € 60 a € 300, salvo 0 disposlo no numero
seguinte.
5 - Quem circular em sentido oposto ao estabelccido
esancionado com eoima de € 250 a € 1250.
Artigo 14."
l'lu .."lidadl" dl" vi"s dl" Iransito dl"nlro d"s loc"lidadl"S

I - (Revogado.)
2 - Dentro das localidades, os condulores devem utilizar a via de triinsito mais eonveniente ao seu destino,
s6 Ihes sendo permitida a mudanya para outra, depais de
tomadas as devidas preeauyoes, a fim de mudar de direyuo,
ultrapassar, parar ou estacionar.
3 - (Rel'OKado.)
4 - Quem infringir 0 disposto no n." 2 e sancionado
com eoima de € 60 a € 300.

Artigo 14."-A
Rotundas

I - Nas rotundas, a eondulOr deve adotar
comportamcnto:

0

seguinte

a) Entrar na rotunda apos ceder a passagem aos vciculos
que ncla eireulam, qualqucrquc seja a via porondc 0 fayam;
b) Se prelender sair da rotunda na primeira via de saida,
deve ocupar a via da direita;
c) Se prelCnder sair da rorunda por qualquer das OUlras
vias de saida, so deve ocupar a via de triinsilO mais oil direita
apos passara via de saida imcdialamcnte anterior aquela por
onde pretcnde sair, aproximando-se progressivamenle desta
e mudando de via depois de tomadas as devidas preeauyoes;
d) Scm prejuizo do disposlo nas alineas anleriores, os
condulores devem utilizar a via de transito mais convcniente ao seu destino.

2 - Os condutores de veiculos de trayao animal ou de
animuis, de velocipedes e de automoveis pesudos, padcm
ocupar a via de tnlnsito mais it direita, scm prejuizo do
dever de facullar a saida aos condutores que circulem nos
tennos da alinea c) do n." I.
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3 - Quem infringir 0 dispOS10 nas alincas b), c) c d) do

Anigo 19."

n." I c no n." 2 csancionado com coima de € 60 a € 300.
Anigo 15."

Visibilidad..........duzidll "u insufici . . nl....

Para os efeitos deste C6digo e Icgislayao eomplcmemar,
eonsidera-se que a visibilidade reduzida ou insuficiente
sempre que 0 condutor nao possa avistar a faixa de rodagem
em toda a sua largura numa extensao dc, pelo menos, 50 m.

e

Transito (Om filas pllrllidas

I - Sempre que, existindo mnis de urna via de transitQ
no mesma scntido, as vciculos, dcvido it intcnsidadc da
circuluyao, ocupem toda a largura da faixa de rodagem

Artigo 20. 0

dcstinada a esse scntido, cstando a vc10cidadc de cada urn
dcpcndcntc da marcha dos que 0 prcccdcm, as condutorcs

nno podcm sair da rcspctiva fila para outra mnis adircita,

salvo para mudar de dircyilo, parar ou estacionar.
2-

Quem infringir

0

disposlo no numcro anterior

c

sancionado com coima de € 120 a € 600.
Anigo 16."
I'laeas, POSll"S, ilh('us t' dispositi,"os M'lIldhllnlcs

I-

Nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas

0

transito faz-se por forma a dar a esquerda it parle cenlral
dos mesmos ou as plaeas, postes, ilheus direeionais ou dispositivos semelhantes existentes, desde que se encontrem
no eixo da faixa de rodagem de que procedem os veiculos.
2 - Quando na faixa de rodagcm cxista algum dos
dispositivos rcfcridos no n." 1,0 tmnsilo, scm prcjuizo do
disposlo nos artigos 13." c 14.", faz-sc por forma a dar-Ihcs
a csqucrda, salvo sc sc cncontrarcm numa via dc scntido
unico ou na partc da faixa dc rodagcm afcta a urn s6 scntido, casos em que 0 transito se pode fazer pela esquerda
ou pela direita, con forme for rna is conveniente.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
e sancionado com coima de € 60 a € 300.
Artigo 17."

I - Os vciculos s6 podcm circular nas bermas ou nos
passeios desde que 0 aeesso aos predios 0 exija, salvo as
exceyoes previstas em regulamento local.
2 - Scm prcjuizo do disposto no numcro antcrior, os
velocipedes podern circular nas bermas fora das situayoes
previstas, desde que nao ponham em perigo ou perturbem
os pcocs que nelas circulcm.
3 - Os vclocipcdcsconduzidos por crianyas atc 10 anos
podem circular nos passeios, desde que nao ponharn em
perigo ou perturbem os peoes.
4 - Quem infringir 0 disposto no n." I c sancionado
com eoima de € 60 a € 300.
Artigo 18."
Distiincia l·nln· n-lculos

I - 0 condutor de urn veiculo em marcha deve manter
entre 0 seu veieulo e 0 que 0 precede a distancia sulieiente
para cvitar aeidentcs em caso de subita paragem ou diminuiyiio de velocidade deste, tendo em especial considerayao
os utilizadores vulneniveis.
2 - 0 condutor de urn vciculo em marcha deve manter
distilllcia laleral sulicicnle para evitar acidcnles entre 0 seu
veieulo e os veiculos que transitam na mesma faixa de
rodagem, no mesmo sentido ou em sentido oposto.
3 - 0 eondutor de urn veiculo motorizado deve manter
entre 0 seu veiculo e urn velocipede que transite na mesma
fnixn de rodngcm umn distnncin Intern I dc pelo mcnos
1,5 m, para evitar acidentes.
4 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
sancionado com coima de € 60 a € 300.

e

Vekul"s d . . IranspOl·I........"I.. . ti"" de pllssageil"Os

I - Nas localidades. os eondutores devem abrandar a
sua rnarcha e, se necessario, parar, sempre que os veiculos
de transporte eoletivo de passageiros retomem a mareha a
saida dos loeais de paragem.
2 - Os condutores de veiculos de transporte coletivo
de passageiros nao podem, no entanto, retomar a mareha
scm assinalarern a sua intenyao imediatamente antes de a
retomarem e scm adolarem as preeauyoes neeessarias para
evilar ql1alql1er acidenle.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
saneionado com eoima de € 60 a € 300.

c

SEc<;Ao II
Sinais dos condutores
Artigo 21."
Sinali:r,lI~;lo

d . . manobrlls

I - Quando 0 eondutor pretender reduzir a veloeidade,
parar, estaeionar, mudar de direyao ou de via de transito,
inieiar uma uhrapassagem OU inverter 0 sentido de mareha,
deve assinalar com a necessaria antecedcncia a sua intenyao.
2 - 0 5inal dcvc mantcr-~c cnquanto ~c cfclUa a manobra e cessar logo que cia esteja eoncluida.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
e sancionado com coima de € 60 a € 300.
Anigo 22. 0
Sinllis sonoros

I2-

Os sinais sonoros devem ser breves.
S6 e permitida a utilizayao de sinais sonoros:

a) Em easo de perigo iminente;

b) Fora das localidades, para prevenir urn condutor da
intcnyuo dc 0 uhmpassar c, bern assim, nas curvas, cruzamentos, entroncamentos e lombas de visibilidade reduzida.
3 - Excetuam-se do disposto nos mimeros anteriores
os sinais de veiculos de policia ou que transitem em prestayao dc socorro ou dc scrviyo urgcntc dc intcrcssc publico.
4 - As caracteristicas dos dispositivos emissores dos
sinais sonoros sao Iixadas em regulamento.
5 - Nos veiculos de policia enos veiculos afetos a
preslayao de socorro OU de serviyo urgente de interesse
publico podcm scr ulilizados nvisndorcs sonoros cspcciais,
cujas caracteristicas c condiyoes de utilizayao SaO fixadas
em regulamento.
6 - Nno permitida em quaisquer outros veiculos a
inslalayao OU utilizayao dos avisadores referidos no numero
anlerior nem a emissiio de sinais sonoros que se possam
confundir com os emitidos por aqueles dispositivos.
7 - Quem infringir 0 disposto nos n."" I e 2 c sancionado com coima de € 60 a € 300.

c
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8 - Quem infringir 0 disposlO no n. o 6 e saneionado
com coima de € 500 a € 2500 e com perda dos objelos,
devendo 0 agente de fiscalizayao proceder asua imediata
remoyao e apreensao ou, nao sendo ela possivel, apreendcr 0 doeumcnlo dc idcnlificayao do vcleulo ale acfctiva
remoyao e aprcensao daqucles objelOs, sendo, nesle easo,
aplicavel, com as necessarias adaplayOes, 0 disposto no
n." 5 do artigo 161."
Artigo 23."

preyer e, especialmente, fazer parar 0 veiculo no espayo
livre e visivel a sua frenle.
2 - Salvo em caso de perigo iminenle, 0 eondutor nao
deve diminuir subitamenle a velocidade do veiculo sem
previamentc sc certificar de que dai nao rcsulta perigo para
os oulros ulentes da via, nomeadameme para os eondulOres
dos veiculos que 0 sigam.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros antenores
csaneionado com coima de € 120 a € 600.

Sinllis luminosos

Arligo 25. 0

I - Quando os veiculos lransitcm fora das loealidades
com as luzes acesas por insuficiencia de visibilidade, os
sinais sonoras podcm scr substituidos por sinais luminosos, atraves da ulilizayao allernada dos maximos com os
medios, mas sempre sem provocar encandeamenlO.
2 - Dentro das localidades, durante a noite, e obrigaloria a substituiyao dos sinais sonoros pelos sinais luminosos utilizados nas condiyoes previstas no numero anterior.
3 - Os veiculos de policia e os veiculos afelOS a preslayaO dc socorro ou de serviyo urgente de interesse publico padem utilizar avisadores luminosos espcciais, cujas
caracteristicas e condiyoes de ulilizayao sao fixadas em
regulamenlo.
4 - Os vcleulos que, em rnziio do serviyo a que se
destinam, devam parar na via publica ou deslocar-se em
mareha lenla devem ulilizar avisadores luminosos especiais, cujas caracleristicas e condiyoes de utilizayiio sao
fixadas em regulamenlo.
5 - Nao e permilida em quai~quer outro~ veieulo~ a
instalayao ou utilizayao dos avisadores referidos nos numeros anteriores.
6 - Quem infringir 0 disposto nos n."" 2 e 4 e saneionado com coima de € 60 a € 300.
7 - Quem infringir 0 disposlO no n. o 5 e saneionado
com coima de € 500 a € 2500 e com perda dos objelOs,
devendo 0 agente de fiscalizayao proceder asua imediata
remoyao e apreensao ou, nao sendo ela possivel, apreender 0 doeumento de idemificayao do vcleulo ate aefetiva
remoyao e apreensao daqueles objetos. sendo. neste caso.
aplicavel, com as neeessarias adaptayOes, 0 disposlO no
n. o 5 do artigo 161. 0

Vt"locidadl" modl"l·ada

I - Scm prejuizo dos Iimiles maximos de velocidade
fixados, 0 condutor deve moderar espeeialmente a velocidade:
a) Aaproximayao de passagens assinaladas na faixa de
para a lravessia de peoes e Oll velocipedes;
b) A aproximacao de escolas, hospitais, creches e
estabelecimentos similares, quando devidamenle sinaIizados;
c) Nas localidades ou vias marginadas por edificayoes;
d) ~as zonas de coexistcncia;
e) A aproximacao de 1I1ilizadores vulneniveis;
J) Aaproximayao de aglomcruyocs de pessoas ou animais;
g) Nas descidas de inelinayao aeentuada;
h) Nas curvas, cruzamcntos, entrancamcntos, rotundas,
lombas e oulros locais de visibilidade reduzida;
i) Nas pontcs, ttillcis e passagcns de nivcl;
j) Nos troyOS de via em mau estado de eonservayao,
molhados, enlameados ou que ofereyam precarias eondiyoes de adercneia;
f) Nos locais assinalados com sinais de perigo;
m) Scmprc que exista grande intensidade de transito.
rodag~m

2 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior e
sancionado com coima de € 120 a € 600.
Artigo 26.0
l\'lan:ha Il"nla

I - Os condutores nao devem transitar em marcha
cuja lentidiio cause embarayo injustifieado aos restantes
utentes da via.
2 - Quem infringir 0 disposlo no nlimero anlerior e
sancionado com coima de € 60 a € 300, se sanlfao mais
grave nao lor aplieavc! por lon;a de outra disposiyao legal.

SEc<;Ao 1II
Velocidade

Artigo 24. 0
I'rincipios gl'l·lIis

1- 0 eondutor deve regular a velocidade de modo a
que, atendendo it presenya de outros utilizadores, em particular os vulneniveis, as caracleristicas e estado da via e do
vcieulo, a carga transportada, as condiyoes meleorologicas
ou ambientais, a intensidade do transito e a quaisquer
outras circunstancias relcvanles, passa, em eondiyoes de
seguranya, execular as manobras cuja necessidade seja de

Artigo 27."
Umiles gerais dl" ,·elocidadl"

I - Scm prejuizo do disposlo nos artigos 24. 0 e 25. 0 e de
limites inferiores que Ihes sejam impostos, os eondutores
nao padem exceder as seguintes velocidades instantaneas
(em quiI6metroslhom):

0"",,,, das localidacleo

Cidomo!ores e qu.'1dricidos
Motociclos:
De eilindrada superior a SO em l e semearro lateral ....... . ..
Com carro lateral ou com rcboquc .....................

\"i., ..,.,.".a<\u
A",O<'Strada,

a."'"""",,,,,;,
om",oc;<I".

Re'''''''''' ,·iu
",'blio",

z""". d< coexist'""i.

(ll".... 2O<,••

20

"

-

-

"

20
20

50
50

120

100

90

tOO

80

70
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Dnltro d.. I"".lidaJcs
AU'<>cslnda.

Vi., ....,.".a<\as
• 0"'0"",,'6,
ClI>o,ocicloJ;

Reo'a"'c. ,-i••

""blica.

ZOll., de C~i".IlCi.

0.".., :mna.

20
20

40

-

100

·

00

50

90

80

20
20

50
50

120

100

100

80

90
70

20

20

50
50

110
90

90
80

70

·

20
20

50
50

100

90
90

70

..

20
20

50

YO

40

80

'"70

'"70

-.- ·
-.-

20
20

30
20

-

·

-

40
20

20
20

30
40

80

·

30
70

Dc cilindmda ml0 superior 11 SO em! ...............
Tricidos ....................................

AUlom6\'cis ligciros de passagciros c mislos:
Scm rcboque - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - -.Com rcboquc ................................ . .....

·

AUlomo\"cis ligciros de mcrcadorias:
Scm rcboquc
Com rcboquc ................................ . .....

80

AUlom6\"cis pcsados de passagciros:
Scm rcboquc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - -.Com rcboquc ................................ . .....

90

80

AUlomo\"cis pcsados de mcrcadorias:

-.- -.-

Scm rcooquc ou com SClmrrcboquc - - - - - - - - - - - -Com rcboquc ..................................... .
Tratorcs agricolas ou florcSlais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Maquinas agricolas, mOlocultivadorcs c lratocarros _ - - - - - Maquinas induslriais:
Scm matricula
Com matricula .

2 - Quem exeeder os limites maximos de vcloeidade
e sancionado:
a) Se conduzir autom6vclligeiro ou mOlOciclo, com as
seguintes coimas:

I." Dc € 60 a € 300, se exceder atc 20 km/b, dentro das
localidades, ou ate 3U km/h, fora das localidades;
2." Dc € 120 a € 600, se exceder em mais de 20 km/b e
ate 40 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 30 km/h
e atc 60 km/h, fora das localidades;
3." De € 300 a € 1500, se exceder em rna is de 40 km/h
e atc 60 km/b, dentro das localidades, ou mais de 60 km/b
e ate 80 kmIh, fora das localidades;
4." De € 500 a € 2500, se exceder em mais de 60 kmlh,
dentro das localidades, ou em mais de 80 km/h, fora das
localidades;
b) Se conduzir outros veiculos, com as seguintes coimas:
U

I. De € 60 a € 300, se exceder ate 10 km/b, dentro das
localidades, ou atc 20 km/h, fora das localidades;
2." De € 120 a € 600, se exceder em mais de 10 kmlh e
atc 20 km/h, dcntro das localidades, ou em mais de 20 km/b
e ate 40 kmIh, fora das localidades;
3." Dc € 300 a € 1500, se exeeder em mais de 20 kmlh e
atc 40 kmlh, dentro das localidades, ou em mais de 40 kmlh
e atc 60 km/h, fora das localidades;
4." De € 500 a € 2500, se exceder em mais de 40 kmlh,
dentro das localidades. ou em mais de 60 km/h. fora das
localidades.
3 - 0 disposlO no numero anterior e tamocm aplicavcl
aos condutores que excedam os limites maximos de velocidade que lhes tenham sido estabclecidos ou que tcnham
sido especialmente lixados para os vciculos que conduzem.
4 - Para os efeilOs do disposlO nos numeros anteriores,
considera-se que viola os limites maximos de velocidade ins-

-

70

tantanea 0 eondulOr que percorrer uma determinada distancia a uma vclocidade media incompativel com a observiincia daqueles Iimites, entendendo-se que a contraordenayao
e praticada no local em que terminar 0 percurso controlado.
5 - Scm prejuizo do disposto nos numeros anteriores,
quando a vclocidade for control ada atravcs de tae6grafo
e tiver sido exeedido 0 limite maximo de veloeidade permitido ao veieulo, considera-se que a eontraordenalfao c
praticada no local onde for efetuado 0 controlo.
6 - Scm prejuizo do disposto no artigo 26.", nas autoestradas os condutores nao podem transitar a vclocidade
instantanea inferior a 50 km/h.
7 - Quem conduzir a velocidade inferior ao limite
estabelecido no numero anterior e sancionado com coima
de€ 60 a€ 300.
Artigo 28."
Umitl"S cspl"eiais dl" \·clocidadl"

I - Scmprc que a intensidade do transito ou as caracteristicas das vias 0 aconse!hem podem ser lixados, para
vigorar em certas vias, trOlfOS de via ou periodos:
a) Limites minimos de veloeidade instantanea;
b) Limites maximos dc vclocidadc instantanca inferiores
ou superiores aos estabelecidos no n." I do artigo anterior.

2 - Os limites referidos no numero anterior devem
ser sinalizados ou, se tcmponirios c nao scndo possive! a
sinalizayiio. divulgados pelos mcios dc comunicayao social.
alixayao de paincis de informayiio ou outro meio adequado.
3 - A circulalfao de veiculos a motor na via publica
pade ser condicionada it incorporayao de dispositivos limitadores de velocidade, nos termos lixados em regulamento.
4 - (RclIogado.)
5 - E aplicavcl as infrayoes aos limites maximos estabclecidos nos termos deste artigo 0 disposto nos n."" 2
e 4 do artigo anterior.
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6 - Quem infringir os limites minimos de vc10eidade
instantanea estabcleeidos nos termos deste artigo c saneionado com coima dc € 60 a € 300.
7 - (RcIJogado.)

SEcc;:Ao IV
Cedencia de passagem
SUBSEC<:AO I

Principio geral

Anigo 29."
I'rindpiu gentl

I - 0 condulOr sobre 0 qual recaia 0 dever de ceder
a passagem deve abrandar a marcha, se necessario parar,
ou, em caso de cruzamento de veiculos, rceuar, por forma
a permitir a passagem de outro vciculo, scm alteralfao da
velocidade ou direyao deste.
2 - 0 condutor com prioridade de passagem deve obscrvar as cautelas neccssarias it seguranifa do transito.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
sancionado com coima de € 120 a € 600.

3 - Os eondutores devem ceder passagem aos velocipedes que atravessem as faixas de rodagem nas passagens
assinaladas.
4 - As eolunas e as escollas a que se refere 0 n." I, bern
como os condutores de veiculos que se desloquem sobre
carris, devem tomar as preeaulfoes necesslirias para nao
embarayar 0 tnlnsito e para evitar acidentes.
5 - Os condutores de velocipedes a que se refere 0
n." 3 nao podem atravessar a faixa de rodagem sem previamente se certificarem que, tendo em conla a distancia
que os separa dos vciculos que nela transitam e a respetiva
vclocidade, 0 podem fazer scm perigo de acidente.
6 - 0 condutor de urn vciculo de tralfil.o animal ou
de anima is deve ceder a passagem aos veiculos a motor,
salvo nos casos referidos nas alineas a) e c) do n." I do
artigo anterior.
7 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
e sancionado com coima de € 120 a € 600.
SUBSECcAo [[[

Cruzamenlo de velculos

e

Anigo 33."
Impossibilidade d., (Ttllanl<'nfo

SUIJSEc<:Ao II

Cruzamenlos, entroncamentos e rotundas

Artigo 30."
I - Nos cruzamentos e entroncamentos 0 condutor
dcve ceder a passagem aos vcieulos que se Ihe apresentem
pcla direita.
2 - Quem illfrillgir U dispUSlO IIU lIurm~ro alllcrior ~
saneionado com eoima de € 120 a € 600.
Artigo 31."
Cl'dl'ncia de passagl'lll l'l1I Cl'l"las ,·ias un Imf;us

I-

Deve sempre ceder a passagem

0

condutor:

a) Que saia de urn parque de estacionamento, de uma
zona de abastecimento de combustivel ou de qualquer
prcdio ou caminho particular;
b) Que entre numa autoestrada ou numa via reservada a
automoveis e mOlociclos, pelos respctivos ramais de acesso;
c) Que entre numa rotunda.

e

2 - Todo 0 condutor obrigado a ceder a passagem aos
veiculos que saiam de uma passagem de nive!.
3 - Quem infringir 0 disposto no n." I c saneionado
com coima de € 120 a € 600, salvo se se tratar do disposlo
na alinea b), caso em que a coima e de € 250 a € 1250.
4 - Quem infringir 0 disposto no n." 2 c sancionado
com coima de € 250 a € 1250.
Anigo 32."
Ct'dl'ncia dl' passagl'l\I a t't'1"fOS wlcnlos

I - Scm prejuizo do disposlo no n." I do anigo anlerior,
os condutores devem ceder a passagem as colunas militares
ou militarizadas, bern como as eseoltas policiais.
2 - Nos cruzamentos e entroncamentos os condutores
devem ceder passagem aos veiculos que se desloquem
sobre carris.

I - Se nao for possivel 0 cruzamento entre dois veiculos que transitem em sentidos opostos, deve observar-se
o seguinte:
a) Quando a faixa de rodagem se encontrar parcialmente
obstruida, deve ceder a passagem 0 condutor que tiver de
utilizar a parte esquerda da faixa de rodagem para con tornar 0 obstaculo;
b) Quando a faixa de rodagem for demasiadamente
estreita 011 se enconlrar ohstmida de amhos os lados, cleve
ceder a passagem 0 condutor do vciculo que chegar depois ao troyo ou, se se tratar de via de forte inclinayao, 0
condutor do veiculo que desce.

2 - Se for necessario cfetuar uma manobra de marcha
atms, deve recuar 0 condutor do veiculo que estiver mais
proximo do local em que 0 cruzamento seja possivel ou,
se as distancias forem identicas, os condutores:

a) De veiclilos ligeiros, perante veiculos pesados;
b) Dc automoveis pesados de mercadorias, perante automoveis pesados de passageiros;
c) De qualquer veiculo, perante urn conjunto de veiculos;
d) Perantc vciclilos da mesma catcgoria, aquclc que for
a subir, salvo se for manifestamente mais faeil a manobra
para 0 condutor do veiculo que desce.
3-

Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores

e sancionado com coima de € 60 a € 300.
Artigo 34."

Vriculos dr grandes dimensors

1
Sempre que a largura livre da faixa de rodagem,
o perfil transversal ou 0 eSlado de eonservalfao da via
nao permitam que 0 cruzamento se falfa com a necessaria
seguranlfa, os condutores de veieulos ou de eonjuntos de
vcieulos de largura superior a 2 m ou cujo comprimento,
incluindo a carga, exceda 8 m devem diminuir a velocidade
e parar, se necessario, a fim de 0 facilitar.
2 - Quem infringir 0 disposto no mimero anterior C
sancionado com coima de € 60 a € 300.
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d) 0 condutor que 0 antecede na mesma via nao assinalou a inten9ao de ultrapassar urn lerceiro veiculo ou de
conlOmar urn obstliculo;
e) Na ultrapassagem de velocipedes ou it passagem de
peoes que circulem ou se encontrem na berma, guarda a
distancia lateral minima de 1,5 m e abranda a velocidade.

Algumas manobras em especial
SUBSEC<:AO I

Principia geral
Artigo 35."
Disposi~iio COIIIUDI

I - 0 condutor

so pade cfctuar as manobras de ul-

trapassagem, mudam;a de dirc(j:iio ou de via de transito,
invcrsao do scntido de marcha c marcha ntTlis em local
c por forma que da sua rcalizulj:ao nao rcsullc perigo ou
cmbara90 para 0 transito.
2 - Quem infringir 0 disposto no numcro anterior
sancionado com coima de € 120 a € 600.

c

3 - Para a realizayao da manobra, 0 condutor deve
ocupar 0 lado da Caixa de rodagem destinado it circula9ao
em sentido eontrilrio ou, se existir mais que uma via de
transito no mesmo semido, a via de transito it esquerda
daquela em que cireula 0 veiculo ultrapassado.
4 - 0 condutordeve retomar a direita logo quc conclua
a manobra e 0 possa fazer scm perigo.
5 - Quem infringir 0 disposlo nos numeros anleriores
Csancionado com coima de € 120 a € 600.
Arligo 39. 0

SUBSECc;Ao II

Olll'igllltilo dc

Ultrapassagem

(IICUItIlI"II

ultl"lIflasslIgem

I - A ultrapassagcm deve cfctuar-sc pcla csqucrda.
2 - Quem infringir 0 dispOS10 no mimero anterior
sancionado com coima de € 250 a € 1250.

1 - Todo 0 condulor deve, sempre que nao haja obst<iculo que 0 impe9a, facullar a uhrapassagem, desviando-se
o mais possivel para a direila ou, nos casos previslos no
n.o 1 do artigo 37.°, para a esquerda e nao aumenlando a
vclocidadc cnquanlO n50 for ultrapassado.
2 - Quem inCringir 0 disposto no numero anterior
sancionado com coima de € 120 a € 600.

Artigo 37."

Arligo 40. 0

Artigo 36."

e

c

Veieulos de nlllrehll Icntll

I - Deve fazer-se pela direita a ultrapassagem de velculas ou animais cujo condutor, assinalando dcvidamcntc
a sua inlcn9iio, pretenda mudar de dire9ao para a esquerda
ou, numa via de sentido unico, parar ou estacionar it esquerda, desde que, em qualquer caso, tenha deixado livre
a parte mais it direita da faixa de rodagem.
2 - Pode fazer-sc pela direita a ullrapassagem dc vciculos que lransitcm sobrc carris desde quc cstes nao ulilizcm
esse lado da faixa de rodagem e:

a) Nno estejam parados para a entrada ou saida de passagelros;
b) Estando parados para a entrada ou saida de passageiros, exista placa de refugio para peoes.
3 - Quem infringir 0 disposto no n. o I
com coima de € 120 a € 600.

c sancionado

Artigo 38. 0
RcalizlIltiio dll mllnobl"lI

1 - 0 condulOr de vciculo nao deve iniciar a ultrapassagem scm se certificar de que a pode realizar sem perigo
de colidir com vciculo que transite no mesmo sentido ou
em sentido commrio.
2 - 0 condutor deve, especial mente, certificar-se de
que:

a) A fnixa de rodagem se enconlra livre na extcnsiio e largura necessilrias it reali7..a9ao da manobra com seguran9a;
b) Pode relomar a direita sem perigo para aqueles que
ai lransitam;
c) Nenhum condulor que siga na mesma via ou na que
se situa imedialamente it esquerda iniciou manobra para
o uhrapassar;

1 - Fora das localidades, em vias cuja faixa de rodagem s6 tenha uma via de transito afeta a cada sentido, os
condulOres de aUlOmoveis pesados, de veiculos agricolas,
de maquinas industriais, de veiculos de tra9ao animal ou
de oulros veiculos, com exceyao dos velocipedes, que
transitem em marcha lenta devem manter em rcla9no aos
veiculos que os precedem uma diSlancia nao inferior a 50 m
que permita a sua ultrapassagem com seguran9a.
2 - Nno aplicnvel 0 disposto no numero anterior
sempre que os condulores dos veiculos ai referidos se preparem para fazer uma ultrapassagem e tenham assinalado
devidamenle a sua inlenyao.
3 - Sempre que a largura livre da faixa de rodagem, 0
seu perfil ou 0 eSlado de conservayao da via nao pennilam
que a ultrapassagem se fa9a em lennos nonnais com a
necessaria seguranya, os condulores dos veiculos referidos
no n.o 1 devem reduzir a velocidade e parar, se neeessilrio,
para facilitar a ultrapassagem.
4 - Quem inCringir 0 dispoSIO nos n.'" I e 3 sancionado com eoima de € 60 a € 300.

c

c

Anigo 41."
Ultl"lIplIssagcns p.·oibidas

1-

Eproibida a ultrapassagem:

a) Nas lombas;
b) Imediatamente antes e nas passagens de nivcl;
c) Imedialamenle anles enos cruzamenlOS e enlroncamenlOS;
d) Imediatamente anles e nas passagens assinaladas para
a travessia de peoes e velocipedes;
e) Nas eurvas de visibilidade reduzida;
f) Em todos os locais de visibilidade insufieiente;
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g) Sempre que a largura da faixa de rodagem seja insufieiente.
2 - E proibida a ultrapassagem de um veiculo que
esteja a ultrapassar um tereeiro.
3 - N30 e aplieavel 0 disposto nas alineas a) a c) e e)
do n." 1 e no n." 2 sempre que na faixa de rodagem sejam
possiveis duas ou mais filas de tninsito no mesmo sentido,
desde que a ultrapassagem se nao fap pe!a parte da faixa
de rodagem destinada ao tninsito em sentido oposto.
4 - Nao e, igualmente, aplicavel 0 disposto na alinea c)
do n." I sempre que a ultrapassagem se falYa pela direita
nos termos do n." 1 do artigo 37."
5 - Quem infringir 0 disposto nos n."" I e 2 e sancionado com eoima de € 120 a € 600.
Artigo 42."
I'luralidade de ,'ias e transito em filas paralelas

Nos casos previstos no n." 2 do artigo 14.", no artigo 14."-A e no artigo 15.",0 facto de os veiculos de urna
fila circularem mais rapidarnente que os de outra nao e
considerado ultrapassagem para os efeitos previstos no
presente Codigo.
SUl3sEc<;Ao III
Mudanga de direij:ilo

Artigo 43."
M udanp de

di~ao

para a din'ita

1 - 0 eondutor que pretenda mudar de dire930 para a
direita deve aproximar-se, com a necessaria anteeedcneia
e quanto possivel, do limite direito da faixa de rodagem e
efetuar a manobra no trajeto mai~ curto.
2 - Quem infringir 0 disposto no mimero anterior e
sancionado com coima de € 60 a € 300.
Artigo 44."
Mudan~a

de direpo para a t'Squerda

1 - 0 condutor que pretenda mudar de dire930 para a
esquerda deve aproximar-se, com a necessaria antecedcncia
eo mais possivel, do limite esquerdo da faixa de rodagem
ou do eixo desta, consoante a via esteja afeta a urn ou a
ambos os sentidos dc transito, c cfetuar a manobra de modo
a entrar na via que pretende tomar pelo lado destinado ao
seu sentido de circula9ao.
2 - Se tanto na via que vai abandonar como naquela
em quc vai cnlraro transito sc processa nos dois sentidos, 0
condutor dcvc cfctuar a manobra de modo a dar a csquerda
ao centro de intersee930 das duas vias.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
Csancionado com coima de € 60 a € 300.
SUBSECC;Ao IV

Inversao do senlido de marcha

Artigo 45."
Lugares lom lille f proibidll

1-

E proibido inverter 0 sentido de marcha:

a) Nas lombas;
b) Nas curvas, cruzamentos ou entroncamentos de visibilidade reduzida;
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c) Nas pontes, passagens de nivel e tuneis;
d) Onde quer que a visibilidade seja insuficiente au
que a via, pcla sua largura au outras earacteristieas, seja
inapropriada a realiza9ao da manobra;
e) Sempre que se verifique grande intensidade de transito.
2 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior C
sancionado com coima de € 120 a € 600.
SUBSEC<;AO V

Marcha alms

Anigo 46."
Reali7,a~ao

da manobra

I - A mareha atras so epermilida como manobra auxiliar ou de recurso e deve efetuar-se !cntamente e no menor
trajeto possive!.
2 - Quem infringir 0 disposto no mimero anterior e
sancionado com coima de € 30 a € 150.
Anigo 47."
Lugar{'s em que e pmibida

I - Scm prejuizo do disposlo no n." 2 do artigo 33."para
o eruzamento de vcieulos, a marcha ntnls c proibida:
a) Nas lombas;
b) Nas eurvas, rotundas c cruzamcntos ou entroncamcntos de visibilidade reduzida;
c) Nas pontes, passagens de nivel e hincis;
d) Onde quer que a visibilidade seja insuficiente au
que a via, pcla sua largura ou outras earacteristieas, seja
inapropriada realiza9ao da manobra;
e) Scmpre que se vcrifique grande intensidade dc transito.

a

2 - Quem infringir 0 disposto no mimero anterior
sancionado com coima de € 120 a € 600.

e

SUBSEC<;AO VI

Paragem e estacionamento

Artigo 48."
Como den-lIIlorlotullr-s('

I - Considera-se paragem a imobilizalf30 de urn veiculo pelo tempo estritamente necessario para a entrada ou
saida de passageiros ou para breves operalYoes de earga ou
descarga, desde que 0 condutor esteja pronto a retomar a
marcha e 0 falfa sempre que estivcr a impedir ou a dificultar
a passagem de outros veiculos.
2 - Considera-se estacionamento a imobilizalfao de urn
veiculo que nao constitua paragem e que nao scja motivada
por circunstiincias proprias da circulalf30.
3 - Fora das loealidades, a paragem e 0 estaeionamento
devem fazer-se fora das faixas de rodagem ou, sendo isso
impossivcl e apenas no easo de paragem, 0 mais proximo
possive! do respetivo limite direito, paralelamente a este
e no sentido da mareha.
4 - Dentro das localidades, a paragem e 0 estacionamento devem fazer-se nos locais espeeialmenle destinados
a esse efeito e pc1a forma indieada ou na faixa de rodagem,
o mais proximo possivcl do respetivo limite direito, paralelamente a este e no sentido da mareha.
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5 - Ao cSlacionar 0 vciculo, 0 condutor cleve dcixar
as interval os indispcnsavcis

a saida de oulros vciculos, a

QCuPU9iio dos cspalfos vagos c ao fncil accsso aos prcdios,
bern como tamar as prccaw;ocs indispcnsavcis para cvilar
que aque1e se ponha em movimenlO.
6 - Quem infringir 0 disposto nos no'" 4 c 5
nado com coima de € 30 a € 150.

c sancio-

Artigo 49."
I'roibiplo de flaragl'llI ou t"stacionlllllento

I-

Eproibido parar ou estacionar:

11) Nus rotundas, pontcs, tli.neis, passagens de nivel,
passagens inferiores ou superiores e em lodos os [ugares
de visibilidade insuliciente;
b) A menos de 5 m para urn C outro lado dos cruzamcnlOS, entroncamenlOS ou rotundas, scm prejuizQ do disposlo
on alinea e) do presenle numero e on alinea a) do n." 2;
c) A menos de 5 m para a frente e 25 m para tnis dos
sinais indicativos da paragem dos veiculos de transpone coletivo de passageiros ou a menos de 6 m para tnis daquc1es
sinais quando os referidos veieulos transitem sobre carris;
d) A menos de 5 mantes e nas passagens assinaladas
para a travessia de peDes ou de velocipedes;
e) A menos de 20 mantes dos sinais verticais ou luminosos se a altura dos vcieulos, incluindo a respetiva carga,
os encobrir;
f) Nas pistas de velocipedes, nos ilhcus direeionais, nas
placas centrais das rotundas, nos passeios e demais locais
destinados ao tninsito de peDes;
g) Na faixa de rodagem sempre que esteja sinalizada
com linha longitudinal continua e a distiincia entre esta e
o veiculo seja inferior a 3 m.
2-

Fora das localidades,

a

2 - Quem infringir 0 disposto no mimero anterior e
sancionado com coima de € 30 a € 150, salvo se se tratar
do disposto nas alineas c),f) e i), easos em que a coima c
de€ 60 a€ 300.
Artigo 51."
Cunlllgl'l\I das distlindas

As distancias a que se referem as alineas b) do n." I e
a) do n." 2 do artigo 49." contam-se:

a) Do inicio au fim da eurva au lomba;
b) Do prolongamento do limite mais proximo da faixa
de rodagem transversal, nos restantes casos.
Artigo 52. 0

e ainda proibido:

I'aragem dl' Hlculus dl' transpurh' cuil'Ii>·o

a) Parar au estacionar a menos de 50 m para urn e outro
lado dos cruzamentos, entroncamentos, rotundas, curvas
ou lombas de visibilidade reduzida;
b) Estacionar nas faixas de rodagem;
c) Parar na faixa de rodagem, salvo nas condiyDes previstas no n." 3 do artigo anterior.
3 - Quem infringir 0 disposto no n." I c sancionado
com coima de € 30 a € 150, salvo se se tratar de paragem ou
estaeionamento nas passagens de peDes ou de velocipedes
enos passeios, impedindo a passagern de peoes, caso em
que a coima c de € 60 a € 300.
4 - Quem infringir 0 disposto no n." 2 c sancionado
com coirna de € 60 a € 300, salvo se se tratar de estacionamento de noite nas faixas de rodagem, easo em que a
coima c de € 250 a € 1250.
Artigo 50."
Proibil)iiu de l'slaeiunamentu

1-

c) Nos lugares por onde se faya 0 acesso de pessoas
ou veiculos a propriedades, a parques ou a lugares de
estaeionamento;
d) A menos de 10m para urn e outro lado das passagens
de nive!;
e) A menos de 5 m para urn e outro lado dos postos de
abastecimento de combustiveis;
j) Nos locais reservados, mediante sinalizayao, ao estacionamento de detenninados veiculos;
g) De vciculos agricolas, maquinas industriais, reboques
ou semirreboques quando nao atrelados ao veiculo trator,
salvo nos parques de estacionarnento especialrnente destinados a esse efeito;
II) Nas zonas de estacionamento de duray50 Iimitada
quando nao for eumprido 0 respetivo regulamento;
i) De veiculos ostentando qualquer informayD.o com
vista sua transayao, em parques de estacionamento.

E proibido 0 eSlacionamento:

a

a) Impedindo 0 tn'insito dc vciculos ou obrigando
utilizayao da parte da faixa de rodagem destinada ao sentido contnirio, con forme 0 tn'insito se faya num ou em
dais sentidos;
b) Nas faixas de rodagem, em segunda fila, e em todos os
lugares em que impeya 0 aeesso a veiculos devidamente estacionados, a saida destes ou a ocupayao de lugares vagos;

I - Nas faixas de rodagem, 0 condutor de veiculo utilizado no transporte eolctivo de passageiros so pode parar
pam a entrada e ~aida de pa~sagciro~ no~ locais espceialmente destinados a esse fim.
2 - No easo de n50 existirem os loeais referidos no
numero anterior, a paragem deve ser feita a mais proximo
possivel do limite direito da faixa de rodagem.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
Csaneionado com eoima de € 30 a € 150.

SEc<;Ao VI
Transporte de pessoas e de carga

Artigo 53. 0
I - E proibido entrar, sair, earregar, desearregar au
abrir as portas dos veiculos sem que estes estejam complctamente imobilizados.
2 - A entrada ou saida de pessoas e as operayoes de
earga au desearga devem fazer-se 0 mais rapidamente possivel, salvo se 0 vciculo estiver devidamente estacionado
cas pessoas au a earga nao oeuparem a faixa de rodagem
e sempre de modo a nao causar perigo all embarayo para
os outros utentes.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
sancionado com coima de € 30 a € 150.

e
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Artigo 54."
Trllnsflortl" dl" fll"ssoas

I - As pessoas devem entrar e sair peio Iado direito
ou esquerdo do veieulo, consoante cstc esteja parado ou
estaeionado direita ou esquerda da faixa de rodagem.
2 - Exeetuam-se:

a

a

a) A entrada e saida do eondutor, quando 0 volante de
dircyao do vcieulo sc situar no lado oposto ao da paragcm
ou estacionamento;
b) A entrada e saida dos passageiros que ocupem 0 banco
da frente, quando 0 volante de direlfi'lo do vciculo se situar
no lado da paragem ou estacionamento;
c) Os casos espeeialmente previstos em regulamentos 10eais, para os vcieulos de transporte eoletivo de passageiros.
3 - Eproibido 0 transporte de pessoas em numero que
exeeda a lotalfao do veiculo ou de modo a eomprometer a
sua seguranca ou a seguranCa da conducao.
4 - Eigualmente proibido 0 transporte de passageiros
fora dos assenlOS, scm prejuizo do disposto em Icgislalfao
especial ou salvo em eondilfoes exeeeionais fixadas em
regulamento.
5 - Quem infringir 0 disposto no n." I e sancionado
com eoima de € 30 a € 150.
6 - Quem infringir 0 disposto nos n.'" 3 e 4 e saneionado com eoima de € 60 a € 300, apheave! por eada pessoa transportada indevidamente, devendo 0 veiculo ficar
imobilizado ate que a situalfiio seja rcgularizada.
Artigo 55."
TranspOl·tl" de

crian~lIS 1"1lI11utonH"l\'cl

I - A5 crianca5 com mcn05 de 12 an05 de idadc tmll5portadas em automoveis equipados com cintos de seguranya, desde que tenham altura inferior a 135 em, devem
ser seguras por sistema de retenyao homologado e adaptado
ao seu tamanho e peso.
2 - 0 transporte das erianlfas relcridas no numero anterior deve ser efetuado no banco da retaguarda, salvo nas
seguintes situayoes:
a) Se a crianya tiver idade inferior a 3 anos e 0 transporte
se fizer utilizando sistema de retenlfao virado para a retaguarda, nao podendo, neste caso, estar ativada a almofada
dc ar frontal no lugar do passageiro;
b) Se a erianlfa tiver idade igual au superior a 3 anos e
o autom6vel nao dispuser de cintos de seguranya no banco
da retaguarda, ou nao dispuser deste banco.

3 - Nos automoveis que nao estejam equipados com
cintos de seguranya e proibido 0 lransporte de erianyas de
idade inferior a 3 anos.
4 - As crianyas com deficiencia que apresentem condilfoes graves de origem neuromotora, metabOlica, degenerativa, eongenita ou oulra podem ser transportadas
scm observiincia do disposto na parte final do n." I, desde
que os assentos, cadeiras ou outros sistemas de retenyao
tenham em eonta as suas necessidades espccificas e sejam
prescritos por medico da especialidade.
5 - Nos automoveis destinados ao transporte publico
de passageiros podem ser transportadas crianyas scm observiineia do disposlO nos numeros anteriores, desde que
nao 0 sejam nos baneos da frente.

6-

Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores

esancionado com coima de € 120 a € 600 por cada crianca
transportada indevidamente.
Artigo 56."
TranspOl·te de cal'ga

1 - A earga e a descarga devem ser feitas pela retaguarda ou peio lado da faixa de rodagem junto de cujo
limite 0 veiculo esteja parado ou estacionado.
2 - E proibido 0 tnlnsito de veiculos ou animais carregados por tal fonna que possam constituir perigo OLl
embaraco para os oulros utentes da via ou danificar os
pavimemos, instalacoes, obras de arte e im6veis marginais.
3 - Na disposilfao da earga deve prover-se a que:

a) Fique devidamente assegurado a equilibrio do vcieulo, parado ou em mareha;
b) Nao possa vir a cair sobre a via ou a oscilar por forma
que tome perigoso ou incomodo 0 seu transporte ou provoque a projelfao de detritos na via publica;
c) Nao reduza a visibilidade do eondutor;
d) Nao arraste pelo pavimento;
e) Nao seja exeedida a eapaeidade dos animais;
f) Nilo scja cxecdida a altura de 4 m a contar do solo;
g) Tratando-se de vciculos destinados ao transporte de
passageiros, aqueia nao prejudique a correta identificacao
dos dispositivos de sinaliz<Wao, de iluminayao e da chapa
de matricula e nao ultrapasse os contornos envolventes
do veiculo, salvo em condiyoes excecionais fixadas em
regulamento;
II) Tratando-se de vciculos destinados ao transpone de
mercadorias, aqueia se contenha em comprimento e largura nos limites da caixa, salvo em eondilfoes exeeeionais
fixadas em regulamento;
i) Tratando-se de transporte de mereadorias a granel,
aquela nao exceda a altura definida pc10 bordo superior
dos taipais ou dispositivos amilogos;
j) Sejam 11liliz<ld<ls Obr;e<llor;<lmenle cinl<lS de retencfio
ou dispositivo amllogo para eargas indivisiveis que eireulem sobre plataformas abertas.
4 - Consideram-se contornos envolventes do velculo
os pIanos verticais que passam pelos seus ponlOS extremos.
5 - Quem infringir 0 disposto nos n."" I e 2 e sancionado com coima de € 60 a € 300.
6 - Quem infringir 0 disposto no n." 3 e sancionado
com coima de € 120 a € 600, se sancao mais grave naO
for aphcave!, podendo ser detenninada a imobilizayao do
vclculo ou a sua deslocalfao para local apropriado, ate que
a situayao se encontre regularizada.

SEc<;:Ao VlI
Limites de peso e dimensiio dos veiculos

Artigo 57."
J'roibiplo de transito

1 - Nao podem transitar nas vias publieas os veiculos
clijos pesos bmtos, pesos por eixo Oll dimensoes excedam
os limites gerais fixados em regulamento.
2 - Quem infringir 0 disposto no mimero anterior e
saneionado com eoima de € 600 a € 3000.
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Artigo 58."
AlIlOIizll~iio

I-

l"Spf("ial

Nas condilfocs fixadas em rcgulamcnto, pade seT

pcrmitido pcla cmidadc compctcntc 0 transito de yciculos
de peso ou dimensoes superiores aos legalmente fixados

ou que transportem objetos indivisiveis que excedam os
[imilcs da rcspctiva caixa.
2 - Do rcgulamcnlO rcrcrido no numcro anlcriordcvcm
constar as situalfocs em que 0 transito daquclcs vciculos
dcpcndc de aUlOrizulj:ao especial.
3 - Considera-se objeto indivisivel aquele que niio
pode seT cindido sem perda do sell valor econ6mico ou
da sua funyao.
4 - Pade seT cxigida aos propriCtlirios dos vciculos
a prcslayao de caw;ao ou segura dcstinados a garantir a
cfctivayao da rcsponsabilidadc civil pclos danas que lhcs
scjam impuluvcis, assim como oulras garantias neeess:irias
ou eonvenienles a seguran9a do tmnsito, ou rclalivas a manulen9ao das eondi90cS Icenieas e de seguran9a do vcieulo.
5 - Quem, no ato da fisealiza9ao, nao exibir auloriza9ao, quando exigivel, e sancionado com coima de € 600 a
€ 3000, salvo se proceder a sua apresenlayao no prazo de
oito dias a aUloridade indicada pelo agente de fiscaliza9iio,
casu em que a coima e de € 60 a € 300.
6 - 0 nao cumprimenlo dos limites de peso e dimensoes ou do percurso lixados no regulamento a que se refere
on." I ou cons1anles da aUlOriza9ao coneedida nos termos
do n." 2 e sancionado com coima de € 600 a € 3000.
7 - 0 nao eumprimenlo de outras eondi90es imposlas
pelo mesmo regulamento ou constanles da aUloriza9ao e
sancionado com coima de € 120 a € 600.
S - Nos easos previstos nos n. os 6 e 7 pode ser determinada a imobiliza9iio do veiculo ou a sua desloea9iio
para local apropriado ate que a ~ilUayaO ~c cncontrc rcgularizada.

SEc<;Ao VlIl
lluminay1io
Anigo 59."
Regl·IIS gerais

I - Os dispositivos de iluminayao de sinalizayao luminosa c os rcnetores quc devem cquipar os vcieulos,
bern como as respelivas caracteristicas, sao lixados em
regulamenlo.
2 - Eproibida a utilizayao de luz ou renetor vcrmelho
dirigidos para a frenle ou de luz ou reflelor braneo dirigidos
para a relaguarda, salvo:
(I) Lu£ <.11: man;ha all"ils I: ua dmpa dl: malricula;
b) Avisadorcs luminosos cspeeiais previstos no arligo 23.";
c) Dispositivos de iluminayao e de sinalizayao ulilizados nos vcieulos que eireulam ao abrigo do disposto no
anigo 58."

3-

previslOs, nao obede9am as earaeleristieas ou modos de
instalayao nele fixados;
c) Infringir 0 disposto no n." 2.

E saneionado com eoima de € 60 a € 300 quem:

11) Conduzir vciculo que nao disponha de algum ou
alguns dos dispositivos previstos no regulamento referido
no n." I;
b) Puser em circula9ao vclculo utilizando dispositivos
nao previstos no mesmo regulamento ou que, estando

4-

E saneionado com eoima de € 30 a € 150 quem:

11) Conduzir vcleulo que nao disponha de algum ou
alguns dos renelores previslos no regulamento referido
no n." I;
b) Puser em circulayao veiculo ulilizando renctorcs
nao previstos no mesmo rcgulamento ou que, cstando
previslos, nao obedeyam as caracteristicas ou modos de
instalayiio nele fixados;
c) Scm prejuizo do disposto no n." 2 do anigo 62.",
conduzir veieulo com avaria em algum ou alguns dos
dispositivos previstos no n." I.
Anigo 60."
Utilizlll,'"iio dt· hlzes

I - Os dispositivos de iluminayiIo a U1ilizar pelos condutores SaO os seguinlcs:

a) Luz de estrada (maximos), destinada a iluminar a via
para a frente do veiculo numa distaneia nao inferior a 100 m;
b) Luz de cruzamento (medio~), dC~linada a iluminar a
via para a frenle do vcleulo numa dislaneia ate 30 m;
c) Luz de nevoeiro da frente, destinada a melhorar a
iluminayao da estmda em caso de nevoeiro ou outras situa90es de visibilidade reduzida;
d) LlIZ de marcha atr:is, destinada a illlminar a estrada
para a retaguarda do veiculo e avisar os oulros uleotes que
o veiculo faz ou vai fazer marcha atras.

2 - Os dispositivos de sinaliza9ao luminosa a ulilizar
pclos eoodutores sao os seguinles:
a) Luzes de presen9a, destinadas a assinalar a prcsen9a e
a largura do veiculo, quando visto de frente e da retaguarda,
tomando as da frente a designayao «minimos»;
b) Luz de mudanya de direyao, destinada a indicar aos
outros utcntcs a intcn9ao dc mudar de dircyno;
c) Luzes avisadoras de perigo, destinadas a assinalar
que 0 veiculo representa urn perigo especial para os oulros
utenles e eonSlituidas peto funeionamento simullaneo de
todos os indicadores de mudanya de direyao;
d) Luz de travagem, destinada a indicar aos outros utentes 0 aeionamento do lravno de servi90;
e) Luz de nevoeiro da retaguarda, destinada a lomar
mais visivcl 0 veieulo em caso de nevoeiro intenso ou de
outms situayoes de reduyao significativa de visibilidade.

Arligo 61."
CondiliUt.·~

d.· ulilizlIliiio d,," luz....

I - Desdc 0 anoitcccr ao amanhcccr e, ainda, durante 0 dia sempre que exislam eondi90es meteorol6gicas ou ambienlais que tomem a visibilidade insuficiente,
nomeadamenle em caso de nevoeiro, chuva inlensa, queda
de neve, nuvens dc fumo ou po, os condutorcs dcvem
utilizar as seguintes luzes:

a) Dc presen9a, enquanto aguardam a abertura de passagem de nivel e ainda duranle a paragem ou 0 eslaeionamenlO, em loeais euja ilumina9ao nao pcrmila 0 racil
reeonheeimento do veiculo a distaneia de 100 m;
b) Dc eruzamento, em loeais euja ilumina9ao permila ao
condUlor uma visibilidade nao inferior a 100 m, no cruza-
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mento com outros vcieulos, pessoas ou animais, quando 0
veiculo transite a menos de 100 m daquele que 0 precede,
na aproximayao de passagem de nivel fechada ou durante
a paragem ou detenyao da marcha do vciculo;
c) Dc estrada, nos restantes casos;
d) De nevoeiro, sempre que as condiyOes meteorologicas
ou ambientais 0 imponham, nos veiculos que com elas
devam estar equipados.
2 - E proibido 0 uso das luzes de ncvoeiro sempre
que as condiyoes meteorologicas ou ambientais 0 nao
justifiquem.
3 - Scm prcjuizo do disposto no n." I, os condutorcs
de veiculos afetos ao transporte de mercadorias perigosas,
sinalizadas com paincllaranja, nos termos da respetiva
legislayao especial, devem transitar durante 0 dia com as
luzes de cruzamento acesas.
4 - Scm prejuizo do disposto no n." I, e obrigatorio
durante 0 dia 0 uso de luzes de cruzamento nos Ilineis
sinalizados como tal e nas vias de senti do reversivel.
5 - Salvo 0 disposto no numero seguinte e se sanyAo
mais grave nao for aplicavel por fon;a de disposiCao especial, quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
e sancionado com coima de € 30 a € 150.
6 - Quem utilizar os maxirnos no cruzamento com
outrOS veiculos, pessoas ou animais ou quando 0 veiculo
transite a menos de 100 m daquele que a precede ou ainda
durante a paragem ou detenyao da marcha do vciculo e
sancionado com coima de € 60 a € 300.
Anigo 62."
Av"l'ia nas JuZt's

I - Scmpre quc, nos termos do n." I do artigo anterior,
seja obrigat6ria a utilizayao de dispositivos de iluminayao
e de sinalizacao luminosa, eproibido 0 transito de veiculos
com avaria dos dispositivos referidos na alinea b) do n." I e
no n." 2 do artigo 60.", salvo 0 disposlo no mimcro scguinte.
2 - 0 transito de vciculos com avaria nas luzes e permitido quando os mesmos disponham dc, pelo menos:
a) Dois medios ou 0 medio do lado esquerdo, neste caso
conjuntamente com dois minimos, e ainda it retaguarda 0
indicador de presenya do lado esquerdo e uma das luzes
de travagem, quando obrigatoria; ou
b) Luzes avisadoras de perigo, caso em que apenas
podem transitar pelo tempo estritamente necessario ate
urn local de paragem ou estacionamento.

3 - A avaria nas luzes, quando ocorra em autoestrada
ou via reservada a automoveis e motociclos, impoe a imediata imobilizayao do veieulo fora da faixa de rodagem,
salvo se aquc1e dispuser das luzes referidas na alinca a)
do numero anterior, caso em que a circulayiio e permitida
ate it area de serviyo ou saida mais proxima.
4 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
e sancionado com coima de € 60 a € 300, devendo 0 doeumento de identifieayiio do veiculo ser apreendido nos
termos e para os efeitos previstos na alineaj) do n." I e no
n." 6 do artigo 161."
Artigo 63."
Sinali7,,,~ilo

de perigo

I - Quando 0 velculo represente urn perigo especial
para os outros utentes da via devem ser utilizadas as luzes
avisadoras de perigo.
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2 - Os eondutores devern tambern utilizar as luzes
referidas no numero anterior em caso de subita reduyao
da velocidade provocada por obstaculo imprevisto ou por
condicOes meteorologicas ou ambientais especiais.
3 - Os condulOres devem ainda utilizar as luzes referidas no n." I, desde que estas se encontrem em condicoes
de funcionamenlO:

a) Em caso de irnobilizayao foryada do vciculo por
acidente ou avaria, sempre que 0 mesmo represente urn
perigo para os demais utentes da via;
b) Quando 0 veiculo esteja a ser rebocado.
4 - Nos casos previstos no numero anterior, sc nao for
passivel a utilizacao das luzes avisadoras de perigo, devem
ser utilizadas as luzes de presenya, se eslas se encontrarem
em condiyoes de funcionarnento.
5 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
e sancionado com coima de € 60 a € 300.

SEc<;Ao IX
Servi~o

de urgencia e transportes especiais

Artigo 64. 0
Transito de vffculos em

sef\·i~o

de u..genda

I - Os condutores dc vc1eulos que transitem em missao
de po\[eia, de prestacao de socorro, de seguranca prisional
ou de servico urgenle de interesse publico assinalando adequadamente a sua mareha podem, quando a sua missao 0
exigir, deixar de observar as regras e os sinais de transito,
mas devem respeitar as ordens dos agentes reguladores
do transito.
2 - Os referidos condutores nao podem, porem, em
cireunstancia alguma, por em perigo os demais utentes
da via, sendo, designadamente, obrigados a suspender a
sua mareha:
a) Perante 0 sinalluminoso vermc1ho de regulayao do
triinsito, embom possam prosseguir, depois de tomadas as
devidas precauyoes, scm esperar que a sinalizacao mude;
b) Perante 0 sinal de paragem obrigat6ria em eruzamento ou entroncamento.
3 - Os condutores dos vc1eulos que circulam nas eondiyoes referidas no n." I devem assinalar adequadamente
a sua marcha atravcs da utilizacao dos ayisadores sonoros
e luminosos especiais referidos, respetivamente, nos artigos 22." e 23."
4 - Caso os veieulos nao estejam equipados com os
dispositivos referidos no numero anterior, a mareha urgente
pode ser assinalada:
a) Utilizando altemadamente os maximos com os medios; ou
b) Durante 0 dia, utilizando repetidamente os sinais
sonoros.
5 - Eproibida a utilizacao dos sinais que identificam
a marcha dos veiculos referidos no n." I quando nao transitem nas eondiyOcs nele previstas.
6 - Sem prejuizo dos numeros anteriores, em casos
regulamentados, os condutores dos veiculos que transitem
em missiio de policia que assim 0 exija poderiio ser dispensados de utilizacao de avisadores sonoros e luminosos, devendo observar indispensaveis medidas de seguram;a, nao
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podcndo, porcm, em circunstftncia alguma, por em perigo
os dcmais ulcntcs da via, sendo, dcsignadamcnlc, obrigados
a suspender a sua marcha nas situulj:oCS prcvistas no n." 2.
7 - Quem infringir 0 dispOS10 nos numcros antcriorcs
csancionado com coima de € 120 a € 600.
Artigo 65°

I - Scm prejuizo do disposlo nn alinea b) do n.o I e
no n.o 2 do artigo 31.", qualquer condutor cleve ceder a
passagcm aos condulOrc$ dos vclculo$ rcfcridO$ no artigo
anterior.
2 - Sempre que as vias em que lais veiculos circulem,
de que vao sair ou em que vao entrar se encontrcm congestionadas, devem os demais condulores encostar·se 0 mnis
possivel it direita, ocupando, se necessaria, a bermn.
3 - Exccluam-sc do dispOS10 no numcro anterior:

a) As vias publicus onde existam eorredores de cireulacao;
b) As autoestradas e vias reservadas a automoveis e
motoeiclos, nas quais os condutores devem deixar livre
a berma.
4-

Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
120 a € 600.

e sancionado com coima de €

Artigo 66°
Transito de \'eieulos que t'(etuam tntnSllOrtes espt'eiais

o

transito, paragem e estacionamento nas vias publieas
de veiculos que transportem cargas que pela sua natureza
ou outras earacteristieas 0 justifiquem pode ser eondicionado por regulamento.

SEc<;:Ao X

Anigo 68. 0
IIlIObili7.,,~>l0 (ol'~ad"

dt' \'e[culo ou "uimal

I - Em easo de imobilizae50 foreada de veiculo ou
animal ou de queda da respetiva carga numa passagem de
nivcl, 0 respctivo condutor deve promover a sua imediata
remoc50 ou, n50 sendo esta possivcl, tomar as medidas
necessarias para que os condutores dos vclculos ferroviarios que se aproximem possam aperceber-se da presenea
do obstaculo.
2 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior
sancionado com coima de € 120 a € 600.

e

SUBSEC<;Ao [[
Transite nos cruzamentos e entroncamentos

Artigo 69."
Atntvessanwuto

I - 0 condutor nao deve entrar num cruzamento ou entroncamento, ainda que as regras de cedencia de passagem
ou a sinalizacao luminosa Iho permitam, se for previsivel
que, tendo em conta a intensidade do transito, fique nele
imobilizado, pcrturbando a circulacD.o transversal.
2 - 0 eondutor imobilizado num ernzamento ou entroncamento em que 0 trans ito e regulado por sinalizacao
luminosa pode sair dele scm esperar que a eireulacao seja
aberta no seu sentido de transito, desde que n50 perturbe
os outros utentes.
3 - Quem infringir 0 disposto no n.o 1 e sancionado
com eoima de € 30 a € 150.
SUBSEC<;AO III

Parques e zonas de eslacionamenlo
Artigo 70. 0

Transito em certas vias ou trolfos
SUBSEC<;AO I
Transite nas passagens de nivel

Artigo 67.<>
Af,·,,\·.. ~~,,", .. nto

I - 0 eondutor so pode inieiar 0 atravessamenlO de
uma passagem de nivel, ainda que a sinalizaeao lho permila, depois de se eertificar de que a intensidade do transito
nao 0 obriga a imobilizar 0 vcleulo sobre cla.
2 - 0 eondutor nao deve entrar na passagem de nivel:
a) Enquanto os meios de prolecao eSlejam atravessados
na via publica ou em movimento;
b) Quando as instrucOes dos agentes ferroviarios ou a
sinalizaeao existente 0 proibir.
3 - Se a passagem de nivel nao dispuser de protecao ou
sinalizaeao, 0 eondutor so pode inieiar 0 atravessamento
depoi~ de se eenifiear de que se n50 aprnxima qualquer
vcleulo ferroviario.
4 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
sancionado com coima de € 120 a € 600.

e

I - Nos locais da via publica especialmente deSlinados
ao estacionamento, quando devidamente assinalados, os
condutores n50 podem transitar ou atravessar as linhas
de demarcacao neles existentes para fins diversos do estaeionamento.
2 - Os parques e zonas de estaeionamento podem ser
afetos a veiculos de certas categorias, podendo a sua utilizacao ser limitada no tempo ou sujeita ao pagamento de
uma taxa, nos termos fixados em regulamento.
3 - Nos parques e zonas de estacionamento podem,
mediante sinalizacao, ser reservados lugares ao estacionamento de velculos afetos ao servico de determinadas
entidades ou utilizados no transporte de pessoas com deficiencia.
4 - Quem infringir 0 disposto no n.o 1 e sancionado
com coima de € 30 a € 150.
Artigo 71. 0
Estllcionllnll"uto proibido

I - Nos parques e zonas de eSlacionamento e proibido
estacionar:

a) Veiculos destinados it venda de quaisquer artigos ou
a publicidade de qualquer natureza;
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b) Automoveis pesados utilizados em transportc publico, quando nao estcjam em serviryo, salvas as cxceryocs
prcvistas cm regulamcntos locais;
c) Vciculos de catcgorias diferentes daquclas a que 0
parque, zona ou lugar de cstacionamento tcnha sido exclusivamcntc afcto nos tcrmos dos n.'" 2 c 3 do anigo antcrior;
d) Por tcmpo supcrior ao estabelccido ou scm 0 pagamento da taxa fixada nos termos do n." 2 do artigo anterior.

2 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior
sancionado com coima de:

e

a) € 30 a € 150, se se tratar do disposto nas alineas b)

cd);
b) € 60 a € 300, se se tratar do disposto nas alineas a)
e c).
SUBSEC<;Ao IV

Trimsito nas autoeslradas e vias equiparadas
Artigo 72.<>
Aulot·strlldlls

I - Nas autoestradas e respetivos acessos, quando devidamente sinalizados, e proibido 0 transito de peoes, animais, vciculos dc tral;ao animal, velocipedes, ciclomotores,
motociclos e triciclos de cilindmda nao superior a 50 cm 3,
quadrieiclos, veiculos agricolas, comboios turisticos, bern
como de veiculos ou conjuntos de veiculos insuscetiveis
de atingir em patamar veloeidade superior a 60 km/h ou
aos quais tenha sido fixada vc10cidade maxima igual ou
inferior aqucle valor.
2 - Nas autoestradas e respetivos acessos, quando devidamente sinalizados, c proibido:
a) Circular scm utilizar as luzes regulamentares, nos
termos deste C&ligo;
b) Pararou cstacionar, ainda quc fora das faixas dc rodagem, salvo nos locais especialmente destinados a esse fim;
c) Inverter 0 sentido de marcha;
d) Fazer marcha alnis;
e) Transpor os separadores de tnlnsito ou as aberluras
neles existentes.

3 - Quem infringir 0 disposto no n.<> I c nas alineas a)
e b) do n." 2 c sancionado com coima de € 120 a € 600,
salvo se se tmtar dc paragem ou estacionamento na faixa
de rodngem, caso em que a coima c de € 250 a € 1250.
4 - Quem circular em sentido oposto ao legalmente
estabelecido ou infringir 0 disposto nas alineas c) a e)
do n." 2 c sancionado com coima de € 500 a € 2500, se
sanryao mais grave nao for aplicavel por forrya de outra
disposilfao legal.
Artigo 73."
[nlrada e saida das autoeslradas

I - A entrada e saida das autoestmdas faz-se unicamente pelos accssos a tal lim destinados.
2 - Se existir uma via de aceleraryao, 0 condutor que
pretender entmr na autoestrada deve utiliza-la, regulando a
sua vclocidadc por forma a tomar a via de transito adjacenlc
sem perigo ou cmbaralfo para os vciculos que ncla transitem.
3 - 0 condutor quc pretendcr sair dc uma autocstrada
deve ocuparcom a necessaria antecedencia a via de transito
mais it direita e, sc existir via de abrandamento, entrar ncla
logo que possive!.

4-

Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores

csancionado com coima de € 250 a € 1250.
Artigo 74.0

Transilo de \·eiculos pesados de meITadol"ias
ou eonjuntos de \·e[eulos

I - Nas autoestradas ou trolfos de autoestradas com
tres ou mais vias de transito afetas ao mesmo sentido, os
condutorcs de vciculos pcsados dc mcrcadorias ou conjuntos de veiculos cujo comprimento exceda 7 m s6 podem
utilizar ns duas vins de trfinsito mnis il dirciln.
2 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior c
sancionado com coima de € 120 a € 600.
Artigo 75. 0
Vias r{'Ser'·lIdas a aUlomowis t" llIoloddos

Eaplicavel 0 disposto na presente subsecl;i'io ao transito
em vias reservadas a autom6vcis e motociclos.
SUBSEC<;Ao v

Vias reservadas, corredores de circula~o e pistas especiais
Artigo 76.0
Vias rt"st"rvlIdas

I - As faixas dc rodagem das vias publicas podem,
mediante sinalizaryi'io, ser reservadas ao triinsito de veiculos
de certas espccies ou a vclculos destinados a determinados
transportes, sendo proibida a sua utilizaryao pelos condutores de quaisquer outros.
2 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior C
sancionado com coima de E 120 a E 600.
Artigo 77. 0
Vias de transito rt"St'.·\·adas

I - Pode ser reservada a utilizaryao de uma ou mais
vias de transito it circulal;aO de veiculos de certas especies
ou afetos a determinados transportes, sendo proibida a sua
utilizaryao pclos condutores de quaisquer outros vclculos.
2 - E, porem, permit ida a utilizalfao das vias referidas
no numero anterior, na extensaO estritamente necessaria,
para acesso a garagens, a propriedades e a locais de estacionamcnto ou, quando a sinalizaryiio 0 permita, para
efetuar a manobra de mudanlfa de direl;aO no cruzamento
ou entroncamento mais proximo.
3 - Podc serpemlitida, em delcrminados casos, a circularyao nas vias referidas no n." I de veiculos de duas rodas,
mediante dcliberayiio da camara municipal competente em
ramo do territorio.
4 - A permissiio prevista no numero anterior e aprovada mediante parecer da Autoridade Nacional de Seguranlfa Rodoviaria (ANSR) e do Instituto da Mobilidade e
dos Transpones (IMT, I. P.) e deve delinir especilicameme:
a) A via ou vias que abrange e a respetiva localizaryao;
b)A classe ou classes de vclculos autorizadas a circular
em cada via, nomeadamenle velocipedes e ou motociclos
c ciclomotores.
5 - Quem infringir 0 disposto no n. o I
com coima de € 120 a € 600.

e sancionado
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Anigo 78.0
Pisllts npC'c:iais

I - Quando exislam pistas cspecialmentc destinadas
a animais ou vciculos de certns cspCcics, 0 tninsito dcstcs
dcvc r~cr-sc prcfcrcncialmcntc por aquelas pistas.

2 - E proibida a utili:r.39aO das pislas rcfcridas no numcro
anterior a quaisqucr QUirOS vciculos, sal YO para accsso a gam-

gens, a propricdadcs c a locais de cstacionamcntoou, quando
a sinali7..a~ao 0 pcrmita, para cfctuar a manobra de mudanlY'l
de dirc¢o no cru7.aJncnlo ou cntroncamento mnis proximo.
3 - Nas pislas dcslinadas a velocipedes, c proibido
o transito daquclcs que tivcrcm mais de duas rodas nao
dispostas em lioha ou que alrclcm rcboquc, cxceto se 0
conjunto nao cxccdcr a largura de 1 m.
4 - Os pecks s6 podcm utilizar as pislas especiais

quando nao cxistam locais que Ihes sejam especialmentc
dcstinados.
5 - As PCSS03S que transitam usando patins, trotinetas
ou outros meios de circula~5.o amilogos devem utilizar as
pistas rcfcridas no n.'" 3, sempre que existam.
6 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anlcriorcs
e sancionado com coima dc € 30 a € 150, salvo se se tratar
do n.'" 4, case em que a coima e de € 10 a € 50.
Anigo 78."'-A
Zonllls dl' cot'.Iisti'ncia

I - Numa 7..on41 de cocxistenci41 devem ser observadas
as seguintcs rcgras:

a) Os utilizadorcs vulneniveis podem Ulilizar toda a
dOl via publica;
b) E permitida a realiza¥5.o de jogos na via publica;
c) Os condutores nao devem compromcter a scguranya
ou a comodidade dos demais utentes dOl via publica. devendo parar se necessario;
d) Os utilizadores vulneniveis devem abster-se de atos
que impcyam ou embaraccm dcsnccessariamente 0 transito
de vei~ulos;
e) E proibido 0 estacionamento, salvo nos locais onde
tal for autorizado por sinalizalj:ao;
.f) 0 eondutor que saia de uma zona residencial ou de
coexisteneia deve ceder passagem aos restantes vcieulos.
largu~

2 - Na regulamentalj:ao das zonas de cocxistcncia dcvern observar-sc as regras fundamentais de desenho urbano
dOl via publica a aplicar nas refcridas zonas, tcndo por
h.'l!':e os principios do dcscnho inc1usivo, eonsider:mdo :IS
neccssidades dos ulilizadores vulneravcis, inclusivc com
a dcfinilj:ao dc uma plataforma (mica, ondc nao exislam
separalj:Ocs fisicas dc nivcl entre os cspalj:OS destinados
aos difcrcnlcs modos de deslocalj:ao.
3 - Quem infringiro disposto nas alineas c), d) e e) do
n:' I e saneionado com eoima de E 60 a € 300.
4 - Quem infringir 0 disposlo na alincaj} do n.'" I e
sancionado com coima dc € 90 a € 450.
SEC«;AO XI
Polui~o

Artigo 79.'"
Polui(IO do solo t do Ir

I-

Eproibido 0 lransito de veicules a motor que em i-

tam fumos ou gases em quanlidade superior

a fixada em

regulamento ou quc derramem oleo ou quaisquer outras
subslanc.ias.
2 - E proibido 410 eondutor e passageiros atirar quaisquer objelos para 0 eXlerior do veieulo.
3 - Quem infringir 0 disposlo no n.'" I e sancionado
com coima dc € 120 a E 600.
4 - Quem infringir 0 disposto no n.'" 2 e sancionado
com coima dc € 60 a € 300.
Artigo 80.0
Polui(lo sonOrl

I - A eondulj:ao de veicules e as opcm~Ocs dc carga
e dcscarga devcm fazer-se de modo a evilar midos ineomodos.
2 - Eproibido 0 tcinsito de vciculos a motor que emitam midos superiorcs aos limites maximos fixados em
diploma proprio.
3 - No usc de aparclhos radiof6nieos ou de reprodulj:ao
sonora inslaladns no vdelilo e prnihido superar os limites
senoros maximes fixados em diploma proprio.
4 - As eondilj:oes de utilizalj:ao de dispositivos de
alam)e sonoro antifUrlO em veiculos podem ser fixadas
em regulamento.
5 - Quem inrringir 0 disposlo no n_'" I e saneionado
earn eoima de € 30 a E 150.
6 - Quem infringir 0 disposto nos n.... 2 e 3 e sancionado com eoima de € 60 a € 300, sc sanlfao mais grave niio
for aplieavel por for~a de oulro diploma legal.

SEc<;Ao XII
Regras especials de seguran~
Artigo 81.0
Condu\,il(. soh inf1ul>ndll de itln)()1 ou de substiindlls psiwtropiclls

I - Eproibido conduzir sob innueneia de alcool ou de
substancias psieotropicas.
2
Considcra-sc sob innucnein de alcool 0 condutor
que aprcsenle uma taxa de alcoal no sangue igual ou superior a 0,5 gil ou que, apes exame realizado nos termos
previstos no presente Codigo e legislalj:iio eomplcmentar,
seja como tal considerado em relatorio medico.
3 - Considera-se sob innucneia de alcoal 0 eondulor
em regime probalorio e 0 eondulor de veiculo de socorro
ou de servi90 urgenlc, de transportc coletivo de crian9as
ejovens ate aos 16 anes, de taxi, de autom6vcl pcsado de
passageiros ou de mercadorias ou de transpone de mercadonas pcrigosas quc apresenle uma taxa de :ilcool no sangue igual ou superior a 0,2 gil ou que, apOs exame rcalizado
nos tcrmos previstos no presente COdigo e legislalj:iio comp!ementar, seja como tal consideradoem relat6rio medico.
4 - A eonvers5o dos valorcs do teor de alcool no arexpirado (TAE) em lcorde alcool no sangue (TAS) e bascada
no principio de que I mg de alcool por litro de ar expirado
e equivalente a 2,3 g de alcool por litro de sangue.
5 - Considcm·se sob innueneia de substancias psieotropicas 0 eondutor que, ap6s exame realizado nos tcnnos
do prescntc C6digo c Icgislalj:ao eomplementar, seja como
tal considerndo em rclatorio medico au perieial.
6 - Quem infringir 0 disposto no n.'" I e saneionado
com cOlma de:
a) € 250 a € 1250, se a taxa de alcool no sanguc for
igual au superior a 0,5 gil e inferior a 0,8 gil;
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b) € 500 a € 2500, se a taxa for igual ou superior a 0,8 gil
e inferior a 1,2 gil ou, sendo impossivel a quantifiea9ao
daquela taxa, 0 eondutor for eonsiderado inOueneiado
pclo alcool em rclat6rio medico ou ainda se eonduzir sob
inOucneia de substiineias psieotr6pieas.
7 - Os limites de 0,5 gil e 0,8 gil referidos no numero
anterior sao reduzidos para 0,2 gil e 0,5 gil, respetivamente,
para os eondutores em regime probat6rio, eondutores de
veiculos de socorro ou de Servi90 urgente, de transportes
eoletivo de erian9as e jovens ate aos 16 anos, de taxis, de
autom6veis pesados de passageiros ou de mercadorias ou
de transpOrie de mercadorias perigosas.
Artigo 82. 0
UtiliZll~iio

de disflositi\·os de

scguran~lI

I - 0 condutor e passageiros lransportados em autom6veis sao obrigados a usar os cintos e demais dispositivos de seguran!;a com que os veiculos estejam
equipados.
2 - Em regulamento sao fixadas:

a) As condi90es excecionais de isenyao ou de dispcnsa
da obriga9ao do uso dos dispositivos referidos no mimero
anterior;
b) 0 modo de utilizayao e earaeteristieas teenieas dos
mesmos dispositivos.
3 - Os condutores e passageiros de ciclomotores,
motociclos com ou scm carro lateral, triciclos e quadrieielos devem proteger a eabe9a usando eapaeete de
modelo oficialmente aprovado, devidamente ajustado
e apenado.
4 - Exeetuam-se do disposto no numero anterior os
eondutores e passageiros de veiculos providos de eaixa
rigida ou de veiculos que possuam, simultaneamente, estnttura de protecao rigida e eintos de seguran9a.
5 - Os eondutores e passageiros de velocipedes com
motor e os eondutores de trotinetas com motor e de dispositivos de circula9ao com motor eletrico, autoequilibrados
e automotores ou de outros meios de eireula9ao amilogos
devem proteger a cabeca usando capacete devidamente
ajustado e apertado.
6 - Quem nao utilizar ou utilizar ineorretamente os dispositivos de seguranya previstos no presente artigo e saneionado com eoima de € 120 a € 600, salvo se se lratar dos
referidos no n. o 5, ca$O em que a coima e de € (iO a € 300.
Artigo 83. 0
Condll~iio

profissionlll de wirulos Ill- II"lInSpOI"II·

Par razoes de seguran!;a, podem ser definidos, pMa
os condutores profissionais de veiculos de transporte, os
tempos de eonduyao e descanso e, bern assim, pode ser
exigida a presen9a de mais de uma pessoa habilitada para
a eonduyiio de urn mesmo vcieulo.
Artigo 84. 0
I'roibi~iio

dl·

lItiliJ:lI~iio

de rrrtos aparrlhos

I - Eproibida ao condutor, durante a marcha do veiculo, a uliliza9ao ou 0 manuscamcnto dc forma continuada
de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetivel
de prejudicar a conducao, designadamente auscultadores
sonoros e aparelhos radiotelef6nicos.

2-

Exeetuam-se do numero anterior:

a) Os aparelhos dotados de urn unico auricular ou microfone com sistema de alta voz, euja utilizayao nao implique
manuseamento continuado;
b) Os aparelhos utilizados durante 0 ensino da eondu9ao
e respetivo exame, nos tennos fixados em regulamento.
3 - E proibida a instalacao e utilizacao de quaisquer
aparelhos, dispositivos ou produtos suscetiveis de revelar
a presen9a ou penurbar 0 funeionamento de instrumentos
destinados it dete9aO ou registo das infra90es.
4 - Quem infringir 0 disposto no nO I c sancionado
com coima de € 120 a € 600.
5 - Quem infringir 0 disposto no n. o 3 e sancionado
com coima de € 500 a € 2500 e com perda dos objetos,
devendo 0 agente de fiscalizayao proceder it sua imediata
remoyao e apreensao ou, nao sendo cia possivel, apreender 0 documento de identificacao do veiculo ate it efetiva
remocao e apreensao daqueles objetos, sendo, neste caso,
aplicavel 0 disposlo no n. o 5 do artigo 161. 0

SEc<;:Ao Xlil
Documentos
Artigo 85. 0
Ooeun1l'nlos de que

° condulor dl'\'e SCI· f1orllldOl·

I - Sempre que urn vcieulo a motor transite na via
publica 0 seu condulor deve scr ponador dos scguintes
documentos:

a) Doeumento legal de identifiea9ao pessoal;
b) Titulo de eondu9ao;
c) Certifieado de seguro;
d) Doeumento de identifieayao fiscal, easo 0 respetivo
numero nao eonste do doeumento referido na alinea a) e
o eondutor resida em territ6rio naeional.
2 - Tratando-se de automovel, motoeiclo, trieiclo,
quadricielo, ciclomotor, trator agricola ou Oorestal, ou
reboque, 0 eondutor deve ainda ser portador dos seguintes
doeumentos:
a) Titulo de registo de propriedade do veieulo ou documento equivalente;
b) Documento de identifica9ao do veiculo;
c) Fieha de inspeyao peri6diea do vcieulo, quando obrigalaria nos tcrmos lcgais.
3 - Tratando-se de velocipede ou de veiculo de tracao
animal, 0 respetivo eondutor deve ser portador de documento legal de identifieayao pessoal.
4 - 0 condulor que se nao fizer acompanhar de urn all
mais doeumentos referidos nos n.'" I e 2 e saneionado com
coima de € 60 a € 300, salvo se os apresentar no prazo de
oito dias it autoridade indieada pelo agente de fisealizayao,
caso em que e sancionado com coima de € 30 a € 150.
S - Quem infringir 0 disposto no n. o 3 c saneionado
com coima de € 30 a € 150.
Anigo 86. 0
1 - 0 condutor a quem tenha sido averbado no seu
titulo de condllcao 0 IIS0 de lentes, pr6teses ou outros
aparelhos deve usa-los durante a condw;ao.
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2 - Quem infringir 0 disposto no numcro anterior
sancionado com coima de € 60 a € 300.

c

8 - A quem infringir simultaneamente 0 disposto nos
n.'" I e 4 sao levantados dois autos de contraordenayao,
para os efeitos previstos nos n."" 6 e 7.

SEc<;Ao XIV

Anigo 89."

Comportamento em caso de avaria ou acidente

Artigo 87.
Imobilizll~ilo

Identificll~ilo

0

fo..~adll pOl' 1I"aria ou llcidente

I - Em casa de imobiiizalfiio fOfl;ada de urn vciculo
em conscqucncia de avaria ou acidcntc, 0 condutor cleve
proceder imediatamente ao sell regular estacionamento OU,

nao sendo isso viavcl, rClirar 0 vciculo da faixa de rodagcm
au aproxima-lo 0 mnis possivcl do limite dircilO dcsla c
promover a sua rapida remolYiio da via publica.
2 - Nas circunstancias referidas no mimero anterior,

as pcssoas que n50 cstivcrcm cnvolvidas nas opcralfOcs de
remoyiio ou reparayiio do veiculo nao devem pennanecer
na faixa de rodagcm.
3 - Enquanlo 0 veiculo nao for dcvidamente estacionado ou removido, 0 condutor deve adotar as medidas neccssarias para que os outros sc apcrcebam da sua prcsenya,
usando para tanto os dispositivos de sinalizayao c as luzes
avisadoras de perigo.
4 - Eproibida a reparayao de veiculos na via publica,
salvo se for indispensavcl respetiva remoyao ou, tratando-se de avarias de facil reparayiio, ao prosseguimenlo da
marcha.
5 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
c saneionado com eoima de € 60 a € 300, ou com eoima
de € 120 a € 600 quando a infrayiio for praticada em autoestrada ou via reservada a autom6veis e motociclos, se
outra sanyiio rna is grave niio for aplicave!.

I - 0 condulOr interveniente em acidenle deve fornecer aos restantes intervenientes a sua identificayao, a
do proprietario do veiculo e a da seguradora, bern como
o numero da ap6liee, exibindo, quando solicitado, os documenlOS comprovalivos.
2 - Se do acidente resultarem monos ou fcridos, 0
eondutor deve aguardar, no local, a chegada de agente de
autoridade.
3 - Quem infringir 0 disposto n. o I c sancionado com
eoima € 120 a € 600.
4 - Quem infringir 0 disposto no n." 2 e saneionado
com eoima de € 500 a € 2500, se sanyao mais grave nao
for aplic:ivcl.

CAPiTULO II
Disposi.;ocs cspcciais para motociclos,
ciclomotorcs c vclocipcdcs
SEc~Ao I

a

Artigo 88. 0
Pl"e-sinllli:r.aplo de pedgo

I - Todos os veieulos a motor em eireulayfio, salvo os
dotados apenas de duas ou Ires rodas, os motocultivadores
e os quadriciclos scm caixa, devem estar equipados com
urn sinal de pre-sinalizayiio de perigo e urn colete, ambos
retrorrefletores e de modelo oficialmente aprovado.
2 - Eobrigat6rio 0 uso do sinal de prc-sinalizayao de
perigo sempre que 0 veiculo fique imobilizado na faixa de
rodagem ou na benna ou nestas lenha deixado eair earga,
sem prejuizo do disposto no presente C6digo quanto it
iluminayao dos vclculos.
3 - 0 sinal deve ser coloeado perpendiculannenle em
relayao ao pavimenlo e ao eixo da faixa de rodagem, a uma
diSliincia nunea inferior a 30 m da relaguarda do veiculo
ou da carga a sinalizar e por fonna a fiear bem visivel a
uma distiincia dc, pelo menos, 100 m, devendo observar-se
especial alenyao em locais de visibilidade reduzida.
o
4 - Nas circunstiincias referidas no n. 2, quem proceder coloeayao do sinal de pre-sinalizayao de perigo.
reparayao do veiculo ou remoyao do veiculo ou da carga
deve ulilizar 0 colete retrorrefletor.
5 - Em regulamento sao fixadas as earacteristieas do
sinal de prc-sinalizayao de perigo e do eolete retrorrefletor.
6 - Quem infringir 0 disposlo no n. O I e sancionado
com coima de € 60 a € 300, por cada equipamento em falta.
7 - Quem infringir 0 disposto nos n.'" 2 a 4 c sancionado com coima de € 120 a € 600.

a

a

a

em casu de acidl"nte

Regras especiais
Artigo 90,u
Regras dlO

eondu~iio

I - Scm prejuizo do disposto no n." 2, os condutores de
motoeiclos, eiclomotores ou velocipedes nao podem:

a) Conduzir com as maos fora do guiador, salvo para
assinalar qualquer manobra;
b) Seguir com os pes fora dos pedais ou apoios;
c) Fazer-se reboear;
d) Levantar a rada da frente ou de tras no arranque ou
em circulayao;
e) Seguir a par, salvo se transitarem em pista especial e
nao causarem perigo ou embarayo para 0 triinsito.
2 - Os velocipedes podem circular paralelamente numa
via, exceto em vias com reduzida visibilidade au sempre
que exista intensidade de tninsito, desde que nao circulem
em paralelo mais que dois velocipedes e tal nao cause
perigo ou embarayo ao tnlnsito.
3 - Os eondutores de velocipedes devem transilarpelo
lado direitoda via dc transito, conscrvando das bermasou passeios uma distaneia sufieiente que permita evitar aeidentes.
4 - Quem infringir a disposlo nos numeros anteriores
sancionado com coima de € 60 a € 300, salvo se se tratar
de condutor de velocipede, caso em que a coima c deE 30

e

a€ 150.
SEc<;Ao 1I
Transporte de passageiros e de carga
Artigo 91."
Transporte de pllSSllgl"il"oS

res

I - Nos motoeiclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotoproibido 0 transporte de passageiros de idade inferior

e
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a 7 anos, salvo tratando-se de veiculos providos de eaixa
rigida nao destinada apenas ao transpone de carga.
2 - Os velocipedes s6 podcm transportar 0 respetivo
eondutor, salvo se:

Q) Forem dotados de mais de urn par de pedais eapaz de
acionar 0 vcleulo em simultuneo, easo em que 0 numero
maximo de pessoas a transportar corresponde ao numero de
pares de pedais e em que cada pessoa transportada deve ter
a possibilidade de aeionar em exclusivo um par de pedais;
b) Forem concebidos, por construyao, com assentos
para passageiros, caso em que, al6m do condutor, podem
trnnsportar um ou dois passngciros, consonntc 0 numcro
daqueles assentos;
c) Sc tratar do transportc de erian'fas com idade inferior
a 7 anos, em dispositivos especialmente adaptados para
o efeito.
3 - Nos velocipedes a que se refere a aHnea b) do
mimero anterior, deve ser garantida proteyao elicaz das
maos, dos pes e das costas dos passageiros.
4 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
6 sancionado com coima de € 60 a € 300.
Artigo 92."
Transport... d... cllrga

I - 0 transporte de carga em motocielo, triciclo, quadrieiclo, eiclomotor ou velocipede s6 pode fazer-se em
reboque.au caixa de carga.
2 - E proibido aos condutores e passagciros dos veiculos referidos no mimero anterior transportar objetos
suscetiveis de prejudicar a conduyao ou constiluir perigo
para a seguranya das pessoas e das coisas ou embara'fo
para 0 transito.
3 - Quem infringir 0 disposto nos numeros anteriores
6 saneionado com eoima de € 60 a € 300.

SEc<;Ao 1Il
lIuminayiio

Artigo 93."
(jtiliza~ilo

das IU7.t"s

I - (RcIJogado.)
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 59.° e 60. 0
e no n. o I do artigo 61°, os condutores dos motociclos,
trieielos, quadricieJos e ciclomOlOres devem transitar com
as luzes de eruzamento para a frente e de presenya a retaguarda acesas.
3 - Sempre que, nos termos do anigo 61.°, seja obrigaIorio 0 uso de dispositivo de iluminay30, os velocipedes so
podem circular com utilizayao dos dispositivos que, para
o efeito, forem fixados em regulamento.
4 - Quem infringir 0 disposto nos mimeros anteriores
6 saneionado com eoima de€ 60 a € 300, salvo se se tratar
de condutor de velocipede, caso em que a coima e de € 30

a € 150.
Artigo 94."

2 - Em easo de avaria nas luzes, os vcloeipedes devem
ser conduzidos a mao.
3 - Quem infringir 0 disposto no n." 2 e sancionado
com coima de € 30 a € 150.
Anigo 95. 0
Sinali7,a~ilo

de pel'igo

Eaplicavel aos motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores, quando estejam munidos de Juzes de mudan'fa
de dire'fao, 0 disposto no artigo 63.°, com as neeess<i.rias
adaptayOes.
SEc<;Ao IV
SanyOes aplicaveis a condutores de velocipedes

Artigo 96. 0
Remissiio

As coimas previstas no presente COdigo sao reduzidas
para metade nos seus limites minimo e maximo quando
aplicaveis aos eondutores de vcloeipedes, salvo quando
se trate de eoimas especificamente fixadas para estes eondutores.

CAPiTULO III
Disposi.;ucs espcciais para veiculos
de tra.;ao animal e animais
Artigo 97. 0
Regras esplociais

I - Os condutores de veiculos de trayao animal au de
anima is devem conduzi-Ios de modo a manter sempre 0
dominio sabre a sua marcha e a evitar impedimento ou
perigo para 0 transito.
2 - Nas pontes, tuneis e passagens de nivel, os eondutores de animais, atrclados ou nao, devem faze-los seguir
a passo.
3 - A entrada de gada na via publica deve ser devidamente assinalada pdo respetivo condutor e fazer-se por
eaminhos ou serventias a esse fim destinados.
4 - Sempre que, nos termos do artigo 61.", seja obrigat6ria a utilizacao de dispositivos de sinalizayao luminosa,
os condutores de veiculos de trayao animal ou de animais
em grupO devem utilizaruma lantema de luz branca, visivel
em ambos os sentidos de transito.
5 - Quem infringir 0 disposlO nos mimeros anteriores
csaneionado com coima de € 30 a € 150.
6 - 0 proprietario de animal que 0 deixe vaguear na
via publica por forma a impedir ou fazer perigar 0 transito
e sancionado com coima de € 30 a € 150.
Artigo 98.°

A.'aria nas luzes

Regulamenlal,"iio loeal

I - Em caso de avaria nas luzes de motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores e aplicavel, com as
necessarias adaptalj:oes, 0 disposto no anigo 62.°

Em tudo 0 que nao estiver previsto no presente Codigo, 0
tnlnsito de veiculos de trayao animal e de animais eobjeto
de regulamento local.
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TiTULO III
Do transito de peoes

Anigo 99. 0
Luglln')

I-

fill

qUl' podl'l\I trllnsilllr

Os pc6es devem transitar pc [OS passeios, pistas OU

passagens a eles destinados ou, on sua falta, pelas bermns.
2 - Os peoes podem, no entanto, transitar pela fnixa
de rodagcm, com prudcncia c por forma a nao prcjudicar
o transito de veiculos, nos seguimes casas:

a) Quando cfctucm 0 sell atravcssamcnto;
b) Na falta dos locais referidos no 0.° I ou on impossibilidadc de as utilizar;
c) Quando transportcm objclos que, pclas suns dimcnsoes ou natureza, possam constituir perigo para 0 transilO
dos oulros peoes;
d) Nas vias publicas em que cstcja proibido 0 transito
de vciculos;
e) Quando sigam em fonna9iio organizada sob a or'icntayao de urn monitor ou em cortejo.
3 - Nos casos previstos nas alineas b), c) e e) do mimero anterior, as peoes podem transitar pelas pistas a que
se rerere 0 artigo 78.", desde que a intensidade do transito
a permita e nao prejudiquem a eireulalfao dos vciculos au
animais a que aquelas estao afetas.
4 - Sempre que tr:msilem na faixa de rodagem, desde
o anoitecer ao amanhecer e sempre que as condilfoes de
visibilidade ou a intensidade do transito 0 aconselhem,
os peoes devem transitar numa "nica fila, salvo quando
seguirem em cortejo ou fonnayao organizada nos tennos
previstos no artigo 102."
5 - Quem infringir 0 disposto nos n"meros anteriores
sancionado com coima de € 10 a € 50.
6 - Quem, com violalfaO dos deveres de cui dado e de
proteyao, nao impedir que os menores de 16 anos que, por
qualquer titulo, se encontrem a seu cargo brinquem nas
faixas de rodagem das vias publicas e sancionado com
eoimade€30a€ 150.

c

Artigo 100."
Posiplo a OCUfllll' nil "ill

I - Os pcoes devem transitar pela direita dos locais que
lhes sao destinados, salvo nos casos previstos na alinea d)
do n." 2 do artigo anterior.
2 - Nos casas previstos nas alineas b) e c) do n." 2 do
artigo anterior, os peOes devem transitar pelo lado esquerdo
da faixa de rodagem, a nao ser que tal comprometa a sua
seguranya.
3 - Nos casos previstos nas alineas b), c) e e) do n." 2
do artigo anterior, os pe6cs devem transitar 0 mais pr6ximo
possivel do limite da faixa de rodagem.
4 - Quem inrringir 0 disposto nos n"meros anteriores
Csancionado com coima de € 10 a € 50.
Artigo 101."
Atran'SSlImento dll rail'll de rodagem

I - Os peDes nao podem atravessar a faixa de rodagem
scm previamente se eertifiearem de que, tendo em eonta
a distancia que os separa dos veiculos que nela transitam

e a respetiva velocidade, 0 podem fazer scm perigo de
aeidente.
2 - 0 atravessamcnto da faixa de rodagem deve fazer-se 0 mais rapidamente possive!.
3 - Os peoes s6 podem atravessar a faixa de rodagem
nas passagens especialmente sinalizadas para esse efeito
ou, quando ncnhuma exista a uma distaneia inferior a 50 m,
perpendieulannente ao eixo da litixa de rodagem.
4 - Os peOes nao devem parar na faixa de rodagem ou
utilizar os passeios e as bemlas de modo a prejudiear au
perturbar 0 tnlnsito.
5 - Quem infringir 0 disposto nos n"meros anteriores
c saneionado com coima de € lOa € 50.
Artigo 102."
lIulllina~ilo

de rOl'ttjos t

fonlla~Ots

orgllnizadlls

I - Sempre que transitem na faixa de rodagem desde
o anoitecer ao amanhecer e sempre que as eondilfoes de
visihilidade 0 aconselhem, os cortejos e ronnnyoes organizadas devem assinalar a sua presenlfa com, pelo menos,
uma luz branca dirigida para a frente e uma luz vennelha
dirigida para a retaguarda, ambas do lado esquerdo do
cortejo ou formnyao, bern como atraves da utilizayao de,
pelo menos, do is coletes retrorrefletores, urn no inicio e
outro no fim da formayiio.
2 - Quem infringir 0 disposto no mimero anterior e
sancionado com coima de € 30 a € 150.
Artigo 103."
Cuidlldos II obst""'lIr pt'los ("onduton·s

I-Ao aproximar-se de uma passagem de penes au
velocipedes assinalada, em que a circulnyao de veiculos
esta regulada pOfsinalizayao luminosa, 0 condutor, mesmo
que a sinalizayao Ihe pennita avanyar, deve deixar passar os
peDes ou os velocipedes que ja tenham iniciado a travessia
da faixa de rodagem.
2 - Ao aproximnr-se de uma pnssagem de peDes ou
veloeipcdcs, junto da qual u eirculayao dc veiculos nao csta
regulada nem por sinalizalfao luminosa nem por agente, a
condutor deve reduzir a velocidade e, se necessario, parar
para deixar passar os pe6es ou velocipedes que ja tenham
iniciado a travessia da faixa de rodagem.
3 - Ao mudar de direyao, 0 condutor, mesmo nao existindo passagem assinalada para a travessia de pe6es au
velocipedes, deve reduzir a sua velocidade e, se necessario,
parar a fim de dcixar passar os pe(les ou velocipedes que
estejam a atravessar a raixa de rodagem da via em que
vai entrar.
4 - Quem inrringir 0 disposto nos n"meros anteriores
e sancionado com coima de € 120 a € 600.
Artigo 104."
E:quifllll'lI~ilo

Eequiparado ao transito de pe6es:
a) A conduyao de carros de mao;
b)A condUirao amao de velocipedes de duas rodas scm
carro atrelado e de carros de crianlfas ou de pessoas com
deficiencia;
c) A conduyao de velocipedes por crinnyas atc 10 anos,
nos termos do n." 3 do artigo 17.";
d) 0 tnlnsito de pessoas ulilizando trotinetas, patins ou
outros meios de circulayiio an<i1ogos, sem motor;
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e) 0 transito de cadeims dc rodas equipadas com motor
clctrico;
j) A condUl;:ao amao dc motocultivadorcs scm rcboque
ou retrotrcm.

TiTULO IV
Dos veiculos

CAPiTULO I
C1assifiou;ao dos vciculos
Artigo lOS."
Autulluin-is

Automovcl e0 veiculo com motor de propulsao, dOlado
de pelo menos quatro rodas, com tara superior a 550 kg,
cuja velocidade maxima C. por construeao, superior a
25 km/h, e quc se dcstina, pcla sua funeao, a transitar na
via publica, scm sujeicao a carris.
Artigo 106."
Classt"s {' lipos dt" automo\'{'is

I-

Os automoveis classilicam-se em:

a) Ligeiros - veiculos com peso bruto igual ou inferior a 3500 kg e com lotaeao nao supcrior a nove lugares,
incluindo 0 do condutor;
b) Pesados - veiculos com peso bruto superior a
3500 kg ou com lotaeao superior a nove lugarcs, incluindo
o do condutor.

2 - Os autom6veis ligeiros ou pesados incluem-se,
segundo a sua utilizacao, nos seguintes tipos:
a) De passageiros - os veiculos que se deSlinam ao
transporte de pessoas;
b) De mercndorins-os veiculos que se destinam no
transporte de carga.
3 - Os automovcis dc passageiros e de mcrcadorias
que sc dcstinam ao desempenho dc funeao diferentc do
normal transporte de passageiros ou de mercadorias sao
considerados especiais, tomando a designaeao a fixar em
regulamento, de aeordo com 0 fim a que se destinam.
4 - As catcgorias dc vciculos para cfcitos dc aprovaeilo
de modelo sao fixadas em regulamento.

Arligo 107."
Mnlncidns, cidnrnnl<"'''s, I"icidn'" <\lIadricidns

I - Motociclo e 0 veiculo dotado de duas rodas, com ou
scm carro lateral, com motor de propulsao com cilindrada
supcrior a 50 cm3 , no caso de mOlor de combustao interna,
au que, par construeao, exccda cm patamar a vclocidade
de 45 km/h.
2 - Ciclomotor c a vciculo dotado de duas au tres
rodas, com uma vclocidadc maxima, cm patamar e por
constnH;:ao, nao superior a 45 km/h, e cujo motor:
a) No caso de eiclomotores de duas rodas, Icnha cilindrada nao superior a 50 cm3, tratando-se de motor de
combustao interna ou cuja patencia maxima nao exceda
4 kW, tratando-se de motor eletrieo;

b) No caso de ciclomotorcs de tres rodas, tcnha cilindrada nao supcrior a 50 cm', tratando-se dc motor dc
ignieao comandada ou cuja potencia maxima nao exceda
4 kW, no caso de outros motores de combustao intema ou
de motores eletricos.

3 - Triciclo c 0 vciculo dotado de tres rodas dispostas
simetricamente, com motor de propulsao com cilindrada
superior a 50 em', no caso de mOlor de combustao inlerna,
ou quc, por construeao, cxceda em patamar a vclocidadc
de 45 km/h.
4 - Quadrieiclo C 0 vc1eulo dotado dc qualro rodas,
classilicando-se em:
a) Ligeiro - vciculo com velocidade maxima, em palamar e por construcao, nao superior a 45 kmlh, cuja massa
scm carga nao cxccda 350 kg, cxcluida a massa das batcrias
no vciculo cletrico, c com motor dc cilindrada nao supcrior
a 50 cm', no caso dc motor dc ignieao comandada, ou cuja
pOlen cia maxima nilo seja superior a 4 kW, no caso de
outros motores de eombuslao intema ou de motor eletrieo;
b) Pesado - veiculo com motor de potencia nao superior a 15 kW c cuja massa scm carga, cxcluida a massa das
baterias no caso de veiculos eletricos, nao exceda 400 kg ou
550 kg, consoante se destine, respetivamente, ao transporte
de passageiros ou de mercadorias.

Artigo 108."
Veiculos agricolas

1 - Trator agricola ou Oorestal e 0 veiculo com motor
de propulsao, de dois ou mais eixos, euja fum;ao principal
rcside na patencia dc tmeao, cspecialmente concebido para
scr utilizndo com rcboques, nlfnins ou outros mnquinas
destinadas a utilizaeao agricola ou Oorestal.
2 - Maquina agricola ou Oorestal c 0 vciculo com
motor de propulsao, de dois ou mais eixos, destinado exclusivamente it execueao de trabalhos agricolas ou Oorestais,
quc s6 excecionalmente transita na via publica, sendo
considemdo pesado ou ligeiro consoante 0 seu peso bruto
exceda ou nao 3500 kg.
3 - Motocultivador c 0 vciculo com motor dc propulsao, de urn s6 eixo, destinado execueao de trabalhos
agricolas ligciros, que podc ser dirigido por urn condutor a
pC ou em rcbequc ou rctrotrcm atrelado ao rcferido vciculo.
4 - 0 mOlocultivador ligado a rcboque ou relrOlrcm
e equiparado, para efeitos de circulaeao, a trator agricola.
5 - Tratocarro e0 veiculo com mOlor de propulsao, de
dois ou mais eixos, provido de uma caixa de carga destinada ao transporte de produtos agricolas ou Oorestais e
cujo peso bruto nao ultrapassa 3500 kg, sendo cquiparado,
para efeitos de circulacao, a trator agricola.

a

Artigo 109."
Ollt,·,,~

,·delll". a mol",·

I - Veiculo sobre carris e aquele que, independentemente do sistema de propulsao, se desloca sobre carris.
2 - Maquina industrial e 0 veiculo com motor de
propIIIsiio, de dais 011 mais eixos, destinado iI execlH;:iio

de obras ou tmbalhos industriais e que so eventualmente
transita na via publica, sendo pesado ou ligeiro consoante
o seu peso bruto exceda ou naO 3500 kg.
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Artigo 110."

Anigo 113.°
RdIOqUt' dt' "elculos dt' dUllS rodllS e caiTO lateral

I - Rcboquc C0 vciculo dcstinado a transitar atrclado
a urn vciculo a motor.
2-

Semirreboque e 0 rchoque cuja parte da frente as-

SCnla sabre 0 vciculo a mOlor, dislribuindo 0 peso sabre cstc.
3 - Os veiculos referidos nos mimeros anteriores 10mam a designayao de reboque ou semirreboque agricola
ou norcstal quando sc dcstinam a seT atrclados a urn lralor
agricola ou a urn motocultivador.
4
Mnquinn agricola ou Oorcstal rcbocnvcl c a mnquina dcstinada a trabalhos agricolas ou Oorcstais que
transita nn via publica quando rebocada.
5 - M:iquina industrial rebocavel e a maquina desti-

so

I - Os motociclos, triciclos, quadriciclos, ciclomotores
e velocipedes podem alrclar, retaguarda, urn reboque de
urn eixo deSlinado ao transporte de carga.
2 - Os velocipedes podem atrelar, retaguarda, urn
reboque de urn eixo especialmente destinado ao transporte
de passageiros e devidamenle homologado.
3 - Os velocipedes podem ainda ser equipados com
uma cadeira especialmenle concebida e homologada para
o transportc de crianyas.
4 - Os motociclos de cilindrada superior a 125 cm 3
podem aeoplar carro lateral dcstinado ao transportc de
urn passagelro.

a

a

nada a trabalhos industriais que s6 transita na via publica
quando rebocada.
6 - A cada veiculo a mOlor nao pade seT atrelado mnis
de urn reboque.
7 - Eproibida a utilizu9ao de reboques em transporte
publico de passageiros.
8 - Excetua-se do disposlo nos n.'" 6 e 7 a ulilizuyao
de urn reboque deslinado ao transporte de bagagem nos
laxis e em veiculos pesfldos flfetos flO tmnsporte de pflSsageiros, de reboques em comboios turisticos, bern como,
nos termos a lixar em regulamento local, de reboques em
lratores agricolas ou Oorcstais.
9 - Quem infringir 0 disposto nos n.'" 6 e 7 e sancionado com eoima de f 120 a f 600.
Artigo III."
Vt'lculos unicos e eonjuntos de "t'iculos

I-

Consideram-se veiculos "nicos:

a) 0 automovel pesado composto por do is segmentos
rigidos permanenlemente ligados por uma seeyao artieulada que permile a eomunieayao entre ambos;
b) 0 eomboio turistieo eonstituido por urn tratore urn ou
mais reboques destinados ao transpone de passageiros em
pequenos percursos e com lins turislicos ou de diversao.
2 - Conjunlo de veiculos e0 gropo conSliluido por urn
veiculo tralor e seu reboque ou semirreboque.
3 - Para efeilos de circulayao, 0 conjunto de veiculos
e equiparado a veiculo unieo.
Artigo 112."
Vt'locifledt's

I - Vdudpt::ul: ~ u vdculo com uum; au nmis mUils
acionado pelo esforyo do proprio condutor por meio de
pedais ou dispositivos amitogos.
2 - Velocipede com mOlore 0 velocipede equipado com
motor auxiliar com poleneia maxima eonlinua de 0,25 kW,
euja alimenta9ao e reduzida progressivamenle com 0 aumenlO da velocidade e inlerrompida se atingir a velocidade
de 25 kmlh, ou antes, se 0 eondutor deixar de pedalar.
3 - Pam efeitos do presenle C6digo, os velocipedes
com motor, as lrotinelas com mOlor, hem como os nispositivos de eireula9iio com motor detrieo, autocquilibrados
e automotores ou oulros meios de eireulayao analogos com
mOlor sao equiparados a velocipedes.

CAPiTULO II
Caractcristicas dos vciculos
Anigo 114.°
CllrllctclisticlIs dos niculos

I - As caracteristicas dos veiculos e dos respetivos
sistemas, componentcs c accss6rios SaO fixadas em rcgulamenlo.
2 - Todos os sistemas, componentes e aCCSsOrios de urn
vciculo sao considerados suas partes integranles e, salvo
avarias ocasionais c imprcvisivcis dcvidamcntc justificadas,o seu nao funeionamento c equiparado sua falta.
3 - Os modelos de aUlom6veis, mOlocielos, trieiclos,
quadrieiclos, eiclomotores, lratores agrieolas, lratoearros e
reboques, bern como os respetivos sistemas, eomponentes
c accssorios, cstao sujeitos a aprovayao dc acordo com as
regras fixadas em regulamento.
4 - 0 fabrieanle ou vendedor que coloque no mereado
veiculos, sistemas, eomponentes ou aeess6rios scm a aprova9ao a que se refere 0 n"mero anterior ou infringindo as
normas que diseiplinam 0 seu fabrieo e eomereializayao
c saneionado com eoima de € 600 a € 3000 se for pessoa
singular ou de € 1200 a € 6000 se for pessoa eoleliva e
com perda dos objetos, os quais devem ser apreendidos
no momento da veriliea9iio da infra9ao.
5 - E proibido 0 transito de veieulos que nao disponham dos sistemas, componentes ou aeessorios com que
foram aprovados ou quc ulili/.cm sislcmas, componcnlcs
ou aeess6rios nao aprovados nos termos do n." 3.
6 - Quem infringir 0 disposto no n"mero anterior e
sancionado com coima de € 250 a € 1250, sendo ainda
apreendido 0 vcieulo atc que este seja aprovado em inspe9ao extraordimiria.

a

Anigo 115.°
Trllnsfol"lllll~iio

de niculos

I - Considera-se transformayao de vcieulo qualquer alterayao das suas caracleriSlicas construtivas au funeionais.
2 - A transformayao de veieulos a motor e seus reboques e aUlorizada nos termos fixados em regulamento.
3 - Quem infringir 0 disposto no nlimero anterior e
saneionado com coima de € 250 a € 1250, se sanyao mais
grave nao for aplieave!, sendo ainda apreendido 0 veiculo
ate que este seja aprovado em inspeyao extraordinaria.
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CAPiTULO III
Inspc~ijcs

Artigo 116."
Inspl"~Oes

I - Os vciculos a motor c os scus rcboques podcm ser
sujeitos, nos lermos fixados em regulamento, a inspe9ao
para:

a) Aprovalfao do respelivo modele;
h) Atrihllit;ao de matricllla;
c) Aprovalfao de allera9ao de earaeteristieas eonstrutivas
ou funeionais;
d) Verifiealfao periodiea das suas earaeteristieas e eondi90es de seguranya;
e) Verificat;ao das caracleriSlicas conSlrulivas ou funcionais do veiculo, apos reparat;ao em consequencia de
aeidente;
1) Conlrulo alcaturiu dc naturC;l..a Iccnica, na via publica,
para verifieayiio das respetivas eondiyOes de manutem;iio,
nos tennos de diploma proprio.
2 - Pode delerminar-se a sujeit;iio dos vciculos referidos no numero anterior a inspelfiio extraordimiria nos
easos previslOs no n." 5 do artigo 114." e ainda quando haja
fundadas suspeitas sobre as suas eondilfOcs de seguranlfa
ou duvidas sobre a sua identifiealfiio, nomeadamente em
consequencia de alterat;ao das caracteristicas construtivas
ou funeionais do vcieulo, ou de outras eausas.
3 - A faha a qualqucr das inspct;ocS prcvistas nos numcros anleriores esancionada com coima de € 250 a € 1250.

CAPiTULO IV

Matricula
Artigo 117."
Ob"iglltO"il"dlldl' Ill- nJlltrkulll

I - Os veieulos a motor e os seus reboques So SaO
admilidos em circulat;iio desde que matriculados, salvo 0
disposto nos n."" 2 e 3.
2 - Exeetuam-se do disposto no numero anterior os
veiculos que se desloquem sobre carris e os reboques cujo
peso bruto naO exeeda 300 kg.
3 - Os casos em que as maquinas agricolas e industriais, os motocultivadores c os tralocarrOS cstao sujeitos
a malricula siio fixados em regulamenlo.
4 - A matricula do vciculo deve ser requerida it aulOridade compelenie pela pessoa, singular ou coletiva, que
proeeder it sua admissiio, importalfaO ou introdulfao no
consumo em territorio naeiona!.
5 - Os veiculos a motor e os reboques que devam ser
apresentados a despacho nas alffindegas pelas entidades
que se dediquem it sua admissiio, imporlat;iio, monlagem
ou fabrico podem delas sair com dispensa de matricula,
nas condit;oes fixadas em diploma proprio.
6 - 0 processo de atribuit;ao de matricula, a composit;ao do respetivo mimero, bern como as caracleristicas
da respetiva chapa e, quando haja adesiio volunlaria do
propriet<irio do veiculo nesse senlido, do dispositivo eletronico de matricula, siio fixados nos termos previstos em
regulamentos.

7 - A entidade eompetente deve organizar, nos termos
fixados em regulamento, urn registo naeional de matrieulas.
8 - Quem puser em eireula9iio veiculo nao matriculado
nos lermos dos numeros anteriores saneionado com coima
de € 600 a € 3000, salvo quando se tralar de ciclomolor ou
veiculo agricola, casos em que a coima de € 300 a € 1500.

e

c

Anigo 118."
Idl"ntificlI~ilo

do "l"kulo

I - Por cada veiculo matriculado deve ser emitido
urn doeumento destinado a eertifiear a respetiva matrieula, donde eonstem as earaeteristieas que 0 permitam
identificar.
2 - Etitular do doeumenlO de identifiea9iio do veiculo
a pessoa, singular ou coletiva, em nome da qual 0 vciculo
for matriculado e que, na qualidade de proprielaria ou a
outro titulo juridico, dele possa dispor, sendo responsavel
pcla ~lIa circliialfiio.
3 - 0 adquirente ou a pessoa a favor de quem seja
constiluido direito que confira a titularidade do documenlo
de identificalfiio do vcieulo deve, no prazo de 30 dias a
conlar da aquisit;iio ou constituit;iio do dire ito, comunicar
tal facto it alltoridade competente para a matriclila.
4 - 0 vendcdor ou a pessoa que, a qualqucr titulo juridico, transfira para oulrem a litularidade de direito sobre 0
vciculo deve comunicar tal facto it aUloridade competenle
para a matricula, nos lermos e no prazo referidos no numero
anterior, identifieando 0 adquirente ou a pessoa a favor de
quem seja eonstituido 0 direito.
5 - No easo de altera9iio do nome ou da designalfiio
social, mudanp de resideneia ou sede, deve 0 titular do
documenlo de idenlificalfiio do veiculo comunicar essa
alteralfiio no prazo de 30 dias a autoridade eompetente,
requerendo 0 respetivo avcrbamento.
6 - Quando 0 documenlo de identificat;iio do veiculo
se extraviar ou se eneontrar em eSlado de eonserva9iio que
tome ininteligivel qualquer indicat;ao ou averbamento, 0
respetivo titular deve requerer, eonsoante os easos, 0 seu
duplieado ou a sua subslituilfiio.
7 - So a autoridade compctcnte para a cmissao do
doeumento de identifiealfao do vcieulo pode nelc efetuar
qualquer averbamento ou apor earimbo.
8 - Cada vcieulo matrieulado deve estar provido de
ehapas com 0 respetivo numero de matrieula, nos termos
fixados em regulamento.
9 - (Revogado.)
10 - Quem infringir 0 disposto nos n.'" 3, 4, 7 e 8 e
quem colocar em circulat;ao veiculo cujas caracleristicas
nao eonfiram com as meneionadas no doeumento que 0
identifica sancionado com coima de € 120 a € 600, se
sant;ao mais grave nao for aplicavel por forp de outra
disposilj:ao legal.
II - Quem infringir 0 disposlo nos n.'" 5 e 6 esancionado com coimade€ 30 a€ 150.

e

Arligo II Y."
Cllnn'llIlIIl"nto dll nJlltrfculll

I - A matricula de urn veiculo deve ser caneelada
quando:

a) 0 veiculo atinja 0 seu fim de vida de acordo com
a alinea I) do artigo 2." do Decrelo-Lei n." 19612003, de
23 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.'" 17812006,
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de 5 de sClcmbro, 6412008, de 8 de abril, que 0 republiCOU, 98120 I0, de II de agosto, 73120 II, de 17 de j unho, c
1/2012, de II de janeiro;
b) 0 vciculo fiquc inutilizado;
c) 0 vciculo haja dcsaparccido, seodo a sua localiz3y5,o

dcsconhccida h<i mnis de sels mcscs;
d) 0 vclculo for cxponado dclinitivamcntc;
e) 0 veiculo deixe de seT utilizado nn via publica, passando a ler utilizayiio exclusiva em provas desportivas ou
em recintos privados nao abertos it circulayao;
j) Ao veiculo seja atribuida urna nova matricula;
g) 0 veiculo falte it inspcyao referida no n. o 2 do artigo 116.°, sem que a falta seja devidamente justificada.

2-

de matrieula, 0 proprietlirio, ou quem 0 represente para 0
efeito, deve proceder a entrega daquele dispositivo nos
serviyos eompetentes, onde 0 processo de caneelamento
da matrieula tiver lugar.
12 - 0 titular do registo de propriedade pode ainda
requerer 0 cancelamento da matricula, quando lenha transferido a propriedade do veiculo a terceiro ha mais de urn
ano e este nao lenha procedido a respetiva atualizayao do
registo de propriedade, mediante apresentayao dc pedido de
apreensao de veiculo, apresentado ha mais de seis meses.
13 - Quem infringir 0 prazo previsto no n." 4 sancionado com coima de € 60 a € 300.

c

Artigo 119."·A

Para cfeitos do disposlo no mimcro anterior, 0

cancelamenlo da matricula cleve seT requerido pelo proprictario:
a) Quando 0 velculo fique inutilizado ou atinja 0 seu
fim de vida mediante apresentayao da documentayao legalmente exigida nos termos do disposto no Decreto-Lei
n." 19612003, de 23 de agosto;
b) Quando 0 veiculo haja desaparecido, mediante apresentayao de auto de participayao do seu desaparecimento
as autoridades policiais;
c) Quando 0 veiculo for exportado definitivamente,
mediante apresentay50 de documento comprovativo da
Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT); ou
if) Quando 0 veieulo deixe de ser utilizado na via publica, mcdiante aprcscntayao dc requerimcntojustificando
os motivos e 0 local onde 0 mesmo e utilizado ou guardado.

3 - (ReIJogado.)
4 - 0 caneelamento da matrieula deve ser requerido
pelo propriet:irio, no prazo de 30 dias, nos casos referidos
nas alineas b), d) ef) do n." I.
5 - Se 0 proprietario nao for titular do documento
de identificayao do veiculo, 0 cancelamento deve ser requerido, conjuntamente, pelo proprietario e pelo titular
daquele documento.
6 - A emissao dos ccrtificados dc destruiyao eefetuada
nos termos da disposiyao do artigo 17.", do Decreto-Lei
n." 19612003, de 23 de agosto.
7 - Sempre que tenham qualquer intervenyao em ato
decorrente da inutilizayao ou desapareeimento de urn veieulo, as companhias de seguros sao obrigadas a comunicar
tal facIo e a remeter 0 documento de identificayi'io do
veiculo e 0 titulo de registo de propriedade as autoridades
competentes.
8 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores,
os tribunais, as entidades fiscalizadoras do tninsito ou oulras enlidades pllblicas devem comllnicar as aliloridades
competentes os casos de inutilizayao de veiculos de que
tenham conhecimento no exereicio das suas funyoes.
9 - A entidade competente pode autorizar que sejam
repostas matriculas canceladas ou, em casos excccionais
fixados em rcgulamenlo, que scjam atribuidas novas matriculas a vciculos ja anteriormente matriculados em territorio nacional.
10 - Nao podem ser repostas ou atribuidas novas
matriculas a veiculos quando 0 cancelamento da malrieula anterior tenha tido por fundamento a destrui930 do
mesmo.
II - Quando tiver lugar 0 cancelamento da matricula
de urn veiculo que tenha instal ado dispositivo eletronico

Cancelan1l'nto temponil"io de matricula

I - Pode ser temporariamente cancclada a matricula de
vcleulos de transporte publico rodoviario de mercadorias,
nas seguinles eondiyOcs:

a) Quando 0 veiculo tenha sido objeto de candidatura
a ineentivo ao abate, enquanlO 0 respetivo processo se
encontre pendente;
b) Quando, por falta de serviyo, 0 veiculo esteja imobili£ilJu.
2 - 0 cancelamento temporario a que se refere 0 numere anterior requerido na cntidade eompetcntc, fieando
sujeito a entrega:

c

a) Dos documentos de identificayao do veiculo; e
b) De declarayao do proprietario ou legitimo possuidor
em como 0 veiculo nao submetido a eireulayao na via
publica sem que seja reposta a matricula.

c

3 - 0 cancelamento temporario a que se refere a alinea b) do n." I tem a durayiio maxima de 24 meses.
4 - Os veiculos objeto do presente artigo ficam isentos
da taxa de cancelamento de matricula, bem como, no caso
de reposiyao de matricula, da respetiva taxa e inspeyao
extraordinaria, salvo os veiculos abrangidos pela alinea a)
do n." I cujas candidaturas tenham sido rejeitadas por faha
de cumprimento dos requisitos necessarios.
5 - Assume ainda caniter temponirio 0 cancelamento
de matrieula previsto nas alineas e) e g) do n." I do artigo 119.", pelo prazo maximo de cinco e urn ano respetivamente, ficando os seus proprietarios obrigados it cntrcga da
documentayao dos vclculos nos serviyos compctentes, onde
o processo de cancelamento da matricula tiver lugar.
6 - Quando nao oeorra a reposiyao ou 0 cancelamento
definitivo da matricula, apos 0 decurso do prazo definido
no numero anterior, 0 proprietario du veiculu csaneiunadu
com coima de € 60 a € 300.

CAPiTULO V
Regime eSJlecial
Artigo 120."

o

c

disposto no presente titulo nao aplicavel ao equipamento militar circulante ou de intervenyao de ordem
publica afeto as fon;as militares ou de seguranya.
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TiTULO V

Artigo 122.°

Da habilita(fao legal para conduzir

CAPiTULO I
Titulos de condw;ao
Artigo 121.°
lIabiJita~>lo

legal fla •.,. eonduzir

I - S6 pode conduzir urn veiculo a motor na via publica
quem estiver legalmente habilitado para 0 efeito.
2 - Epennitida aos instruendos e examinandos a condUl;ao de veiculos a motor, nos tennos das disposilfoes
legais apliC<iveis.
3 - A conduyao, nas vias publicas, do equipamento
militar circulante ou de intervenyao de ordem publica
referido no artigo 120.° e dos veiculos que se deslocam
sobre carris rcge-sc por Icgislayuo cspccial.
4 - 0 documento que titula a habilitayao legal para
eonduzir ciclomotores, mOlOciclos, triciclos, quadriciclos
pesados e autom6veis designa-se «carta de condUlfaO~).
5 - 0 documento que titula a habilitayao legal para
conduzir outros veiculos a mOlor difcrenles dos mcncionados no numcro antcrior dcsigna-sc «liccnya de conduyao».
6 - A conduyao, na via publica de velocipedes e de
veiculos a des equiparados, esta dispensada da titularidade
de licenlfa de condulfao.
7 - 0 IMT, I. P., as cntidadcs Iiscaliwdoras C oulras
entidades com competencia para 0 efeito podem, provisoriamente enos termos previstos na lei, substituir as cartas
e licenlfas de condulfao por guias de substituilfao, validas
apenas dentro do territ6rio nacional e para as categorias
constantes do titulo que substituem, pelo tempo julgado
necessario ou, quando for 0 caso, pelo prazo que a lei
diretamcntc cstabelcya.
8 - Ncnhum condutor pode, simultaneamente, ser
titular de mais de urn titulo de condulfao, do modelo comunitario, emitido por qualquer dos Estados membros da
Uniiio Europeia ou do espayO econ6mico europeu.
9 - As cartas e licenyas de condulfiio sao emitidas pelo
IMT, I. P., e atribuidas aos individuos que provem preencher os respetivos requisitos Iegais, e sao validas para as
categorias de veiculos e pelos periodos de tempo dclas
constantes.
10 - 0 IMT, I. P., organiza, nos termos fixados em
diploma proprio, urn registo nacional de condutores.
II - Os modelos dos titulos dc conduyao rcferidos nos
numeros anteriores, bern como os deveres do condutor,
sao fixados no Regulamento da Habilitalfao Legal para
Conduzir (RHLC).
12 - Nao sao entregues os titulos de conduyiio revalidados, trocados, substituidos, ou seus duplicados, enquanto
nao se encontrarem integralmente cumpridas as sanlfoes
acess6rias de proibicao ou inibicao de conduzir a que 0
rcspelivo titular lenha sido condenado.
13 - Caso as sanyocs em quc 0 titular sc encontra
condenado sejam apenas pecuniarias, 0 titulo ou duplicado referidos no numero anterior fica igualmente retido
pela entidade emissora, sendo emitida guia de substituiyiio
valida ate ao Icrrno do processo.
14 - 0 condulOr que infringir algum dos deveres fhados no RHLC e sancionado com coima de € 60 a € 300,
sc sanyiio mais grave nao for apliC<ivc!.

I - A carta de conduyao emitida a favor de quem ainda
nao se encontrava legalmente habilitado a conduzir qualquer categoria de veiculos fica sujeita a regime probatorio
durante os tres primeiros anos da sua validade.
2 - Se, no periodo referido no numero anterior, for
instaurado contra 0 titular da carta de condulfao procedimento do qual possa resuhar a condenalfao pela pr<itica
de crime por violalfao de regras de circulalfao rodoviaria,
contraordenacao muito grave ou segunda contraordenacao
grave,O regime probatorio e prorrogado ate quc a respetiva
decisiio transite em julgado ou se tome definitiva.
3 - 0 rcgimc probatorio nao sc aplica as cartas dc
conduyiio emitidas por lroca por documento equivalente
que habilite 0 seu titular a conduzir ha mais de tres anos,
salvo se contra ele pender procedimento nos termos do
numero anterior.
4 - Os titularcs dc carta dc conduifiio das calcBorias AM
e A I ou quadricielos ligeiros ficam sujeitos ao regime probatorio quando obtenham habilitayao para conduzir outra
categoria de veiculos, ainda que 0 titulo inicialtenha mais
de tres anos de validade.
5
0 rcgime probalorio cessa urna vez findos os prazos previstos nos n.'" I ou 2 scm quc 0 titular scja condenado pela pratica de crime, contraordenalfao muito grave
ou por duas contraordenalfoes graves.
6 - (Revogado.)
7 - (Revogado.)
8 - (Rel'ogado.)
9 - (Rel'ogado.)
10 - (Revogado.)
II - (ReIJogado.)
12 - (Revugadu.)
13 - (Revogado.)
14 - (Revogado.)
Artigo 123.°
Carta de

eondu~llo

I - A carta de conduy5o habilita 0 seu titular a conduzir
uma ou mais das categorias de veiculos fixadas no RHLC,
scm prejuizo do estabelecido nas disposiyoes relativas ii.
homologayiio de veiculos.
2 - A condulfao dc vciculos afctos a dcterminados
transportes pode ainda depender da titularidade do correspondente documento de aptidiio profissional, nos termos
dc Icgislayiio propria.
3 - Scm prejuizo do disposto no numero seguintc,
quem conduzir veiculo de qualquer categoria para a qual
a respetiva carta de condulfao nao con lira habilitalfao c
sancionado com coima de € 500 a € 2500.
4 - Quem, sendo apenas titular de carta das categorias AM ou A I, conduzir velculo de qualquer outra categoria para a qual a rcspcliva carta de condw;ao naO confira
habilitalfiio c snnc;onndo com co;mn de € 700 n € 3500.
5 - (Revogado.)
6 - (Revogado.)
7 - (Revogado.)
8 - (Rel'ogado.)
9 - (Revogado.)
10 - (Revogado.)
II - (ReIJogado.)
12 - (Revogado.)
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CAPiTULO II

(ReIJogado.)
(Rel'ogado.)

RC(IUisitos
Artigo 124.°

Ucen~a

de

condu~ilo

I - A liccnca de condw;ao a que se rcfefe 0 n,o 4 do
artigo 121.° habilita 0 sell titular a conduzir uma ou mais

das calegorias de veiculos fixadas no RHLC.

Artigo 126."
R~quisilos

(Revogado.)

Outl'OS tttulos

Alcm dos titulos rcreridos nos n."" 4 c 5 do ar-

liga 121.0 siio ainda titulos habilitantcs para a condwj:iio
de veiculos a mOlor os seguintes:

a) T1Iul05 de condw;ao emitidos pelos servicos competentes pela administrayiio portuguesa do territ6rio de

Macau;
b) Titulos de eOndUlYD.O emilidas por oulros Estados
membros da Uniil.o Europeia ou do espayo econ6mieo
europeu;
c) Titulos de conduyD.o emilidos por Estado estrangeiro
em conformidade com 0 anexo n." 9 da Convenlj:D.o Internacional de Genebra, de 19 de setembro de 1949, sobre
circulayiio rodoviaria, ou com 0 anexo n." 6 da Convenyiio
Intemacional de Viena, de 8 de novembro de 1968, sobre
circulacao rodoviaria;
d) Titulos dc conduyiio emitidas por Estado estrangeiro,
dcsdc quc estc rceonhelj:a idenlica validade aos titulos
naclOnats;
e) Licenyas internacionais de condulj:ao, desde que apresentadas com 0 titulo naeional que as suporta;
.f) Licenps especiais de conducao de ciclomotores;
g) Licenyas espeeiais de eondulj:ao;
h) Autorizalj:oes especiais de conduyiio;
i) AutorizacOes temporarias de conduyao.
2 - A emissiio das licenyas e das aUlOrizayOcs espceiais
de conducao bern como as condicoes em que os titulos
estrangeiros habilitam a eonduzir em territorio nacional
sao fixadas no RHLC.
3 - as titulares das licenlj:as rclcridas nas alineas c),
d) e e) do n." I so estiio autorizados a conduzir vcieulos a
motor em Portugal durante os primeiros 185 dias subsequentcs it fixalfiio da sua residencia.
4 - Os titulos referidos no n." I so permitem conduzir
em territorio naeional se os seus titulares tiverem a idade
minima exigida pela lei portuguesa para a respetiva habilitayiio.
5 - Quem infringir 0 disposto nos n.'" 3 e 4, sendo
tilular de licenya valida, c saneionado com coima de € 300

a€1500.
6 - (Re....ogado.)
7-

(Revogado.)

condul,'"iio

R~st..rl,'"(l~s

ao l'):t'rckio da t'ondul,'"ilo

a) Restricoes ao exercicio da conducao;
b) Prazos especiais para revalidalj:ao dos titulos de eon-

(Revogado.)

Artigo 125."
I-

d~

I - Podem ser impastos aos condulOres, em resultado
de avaliacao medica ou psicol6gica:

6 - (Revogado)
7-

Ill- tftulos

Artigo 127."

e

3 - (Revogado.)
(Revogado.)

obl~nl,'"iio

Os requisitos exigidos para a obtenyiio dos titulos de
conduyiio siio fixados no RH LC.

2 - Quem, sendo titular de licenya de conduyao, conduzir vclculo de catcgoria para a qual 0 condutor nao csln
habilitado sancionado com coima de fl20 a € GOO.

45-

para a

duCao; ou
c) Adaptalfoes especificas ao velculo que conduzam.
2 - As restrilj:oes, os prozos especiais de revalidalj:ao e
as adaptalfOes do vciculo impostas ao condutor sao definidos no RHLC e sao mencionados nos respetivos titulos
de condulfao sob forma codificada.
3 - SelIlpn: que um calldidato a cOlldulOr Jas categorias AM, AI, A2 ou A preste prova de exame em vcieulo
de tres rodas ou em tricielo, deve ser registado no titulo
de condulfiio 0 respetivo codigo de restrilfao.
4 - Quem eonduzir vciculo scm obedicneia as restrilj:oes que Ihe foram impostas ou scm as adaptayoes especificas determinadas nos termos dos numeros anteriores e
sancionado com coima de € 120 a € 600, se sanyao mais
grave nao for aplicavel.
5 - (Revogado.)
6 - (Revogado.)

CAPiTULO III
TrOCll de titulo
Artigo 128."
Troca

d~

tflulos

d~ ~ondlll,'"iio

I - A carta de conducao pode ser obtida por troca de
titulo estrangeiro valido, que nao se encontre apreendido
ou tenha sido cassado ou cancelado por determinacao de
urn OUlro Estado.
2 - Se 0 titulo estrangeiro apresentado for urn dos referidos nas alineas b) a d) do n." I do artigo 125.", a troca
esta condieionada ao eumprimenlO pelo titular de todos os
requisitos fixados no RHLC para obtenciio de carta de condUyiio, com t:xceyao da submissiio a exalIlt: dt: couJuyao.
3 - Na carta de condUlyiio portuguesa concedida por
troca de titulo estrangeiro apenas sao averbadas as categorias de veiculos que tenham sido obtidas mediante exame
de eondulj:iio ou que sejam previstas no RHLC como extensiio de habilitalj:iio de outra calegoria de veiculos.
obrigatoriamente tracado por identieo titulo na4clonal 0 titulo de eondulj:ao perteneente a cidadao residente
e emitido por outro Estado membra da Uniao Europeia ou
do espaco economico europeu:

t

a) Apreendido em Portugal para cumprimento de proibilj:ao ou inibiyao de conduzir, apos 0 eumprimento da pena;
b) Em que seja necessario proceder a qualquer alteralfJo.
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5 - Os titulos de condw;do referidos nas alineas b) a
d) do n." I do anigo 125." ndo sdo trocados por idCntico
titulo nacional quando deles conste terem sido obtidos por
Iroca por identico titulo emitido por Estado ndo membro da
Uniao Europeia, ou do espalfo econ6mico europeu, a nao
ser que entre esse Estado e 0 Estado Portugues tenha sido
ee1ebrada eonvenyao ou tratado internaeional que obrigue
ao reeonhccimento mutuo dos titulos de condulfiio.
6 - Os titulares de titulos de eondulfiio eSlrangeiros ndo
enumerados no n." I do artigo 125." podem obter carta de
condulfiio por troca dos seus litulos desde que comprovem,
ntrnvcs de certidiio da entidndc cmissorn do titulo, que os
mesmos foram obtidos mediante aprovalfdo em exame de
conduyao com grau de exigencia identico ao previsto na
lei portuguesa.
7 - A troea de titulo de eondulfao estrangeiro pode
ser eondicionada aaprovalfiio do requerente a uma prova
pnitiea eomponente do exame de eondulfiio quando:
a) Niio for passlvel comprovar 0 requisito exigido no
numero anterior; ou
b) Existam duvidas justificadas sobre a autentieidade
do titulo euja troea e requerida.

CAPiTULO IV
Novos cxamcs e caducidade
Artigo 129."

I - Surgindo fundadas duvidas sobre a aptidao fisica,
menial ou psicol6gica ou sobre a capacidade de urn condutor ou candidato a condutor para conduzir com scguranya,
a autoridade competente determina que aquelc seja submctido, singular ou cumulativamcntc, a avaliayiio medica,
a avaliayiio psicol6gica, a novo exame de conduyao ou a
qualquer das suas provas.
2 - Constitui, nomeadamente, motivo para duvidas
sabre a aptidiio psicol6gica ou capacidade de urn condutor
para exercer a conduyao com seguranya a circulayao em
sentido oposto ao legalmcntc cstabelecido em autoestradas
ou vias equiparadas, bern como a dependCncia ou a tendencia para abusar de bebidas alc061icas ou de substancias
psicotr6picas.
3estado de dependcneia de alcool ou de substancias psicotr6picas e detenninado por avalialfiio medica,
ordenada pelas entidades referidas no n." I, em caso de condUyiio sob a innuencia de quaisquer daquelas substancias.
4 - Revela a tendencia para abusar de bebidas a1c06licas ou de substftncias psicotr6picas a pn\.tica num perfodo
de tres anos, de duas infrayoes criminais ou contraordenacionais muito graves, de conduyiio sob a influencia do
alcoal ou de substancias psicotr6picas.
5 - Quando 0 tribunal conheya de infrayiio que tenha
posto em causa a seguranya de pcssoas e bens a que corresponda pena acess6ria de proibilfiio ou inibilfiio de conduzir e haja fundadas razoes para presumir que a mesma
resultou de inaptiddo ou incapacidade do condutor, deve
dClerminar a sua submissiio, sineular ou cllmulalivamenlc,
a avaliayao medica, psicologica, a exame de condulfao ou
a qualquer das suas provas.

a

6 - (Revogado)

Artigo 130."
Caducidadt" {' canct"lamento dos titulos dt"

condu~ilo

I - 0 titulo de conduyao caduca se:
a) Nao for revalidado, nos termos fixados no RHLC,
quanto as categorias abrangidas pela necessidade de revalidayiio, salvo se 0 rcspctivo titular dcmonstrar tcr sido titular
de documento identico e valido durante esse periodo;
b) 0 seu titular nao se submeter ou reprovar na avaliaydo medica ou psicol6gica, no exame de conduydo ou
em qualquer das suas provas, determinados ao abrigo dos
n.'" 1 C 5 do artigo antcrior.
2 - A revalidayao de titulo de condw;:ao caducado fica
sujeita aprovayiio do seu titular em exame especial de
condulfao, cujo conteudo e caracteristicas sao fixados no
RH LC, sempre que:

a

a)A causa de eaducidade prevista na alinea a) do numero
anterior tenha ocorrido ha mais de dois anos, com excelfiio
da revalidayao dos titulos das categorias AM, A I, A2, A,
BI, Be BE cujos titularcs nao tcnham eompletado 50 anos;
b) 0 titulo se encontre caducado ha mais de urn ano,
nos termos da alinea b) do numero anterior.
3-

a titulo de conduyao ecancelado quando:

a) Se encontrar em regime probat6rio e 0 seu titular for
condenado, por sentenlfa judicial ou decisao administrativa
transitadas em julgado, pela pratiea de crime ligado ao
exercieio da eondulfao, de uma eontraordenalfao muito
grave ou de segunda eontraordenayiio grave;
b) For cassado nos termos do artigo 148." do prcsentc
C6digo ou do artigo 101." do C6digo Penal;
c) 0 titular rcprove, pela scgunda vel, no examc especial
dc conduyiio a que for submClido nos tcrmos do n." 2;
d) Tenha caducado ha mais de cinco anos scm que tenha
sido revalidado e 0 titular ndo seja portador de identico
doeumento de conduyao valido.
4 - Siio ninda slljcitos ao cxnmc cspccinl prcvislo no
n." 2 os titulares de titulos de eondulfao cancel ados no
abrigo das alineas a) e b) do numero anterior que queiram
obter novo titulo de conduyao.
5 - Os titulares de titulo de condulfao eancelados
consideram-se, para todos os efeitos legais, niio habilitados
a conduzir os vclculos para os quais 0 titulo fora emitido.
6 - Ao novo titulo de conduyiio obtido ap6s cancelamenlo de urn anlerior e apliellvcl 0 regime probatorio
previslO no artigo 122."
7 - Quem conduzir veiculo com titulo caducndo e
sancionado com coima de € 120 a € 600.

TiTULO VI
Da responsabilidade
CAPiTULO I

Disposil;ocs gcnlis
Artigo 131."
Ambitu

Constitui contraordenayao rodoviaria todo 0 facto
ilicito e censunivel que preeneha urn tipo legal eorres-
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a

pondente violulfao de norma do C6digo da Estrada ou
de Icgisla9iio complcmcntur c lcgislalfiio especial cuju
apliculj:ao cSlcju comctida a ANSR, C para 0 qual sc cornme urna COlma.

Artigo 132.°

n..gime
As contraordcnu90cs rodovi<irias sao rcguladas pela
disposlo no presente diploma, pela legislayao rodoviaria

complcmcnlar ou especial que as prcvcja c, subsidiariamente, pela regime geml das contraordcnai;ocs.

Artigo 133.0
I'unibilidadl" da negligi'ncia

Nas contraordenayoes rodoviarias a negligencia e sempre sancionada.

Artigo 134.°
Concurso dl"

infl'a~(les

1 - Sc 0 mcsmo facto constituirsimultancamcntc crime
e contraordenayiio, 0 agente e punido sempre a titulo de
crime, scm prcjui.w da aplicu'ruo da sanlfuo accssoria prcvista para a contraordena9iio.
2 - A apliealj:iio da san9iio accss6ria, nos termos do
numero anterior, cabe ao tribunal competente para 0 julgamenlO do crime.
3 - As san90es aplicadas its contraordena90es em concurso siio sempre cumuladas materialmente.
Artigo 135."

5 - Os instrutorcs siio rcsponsavcis pelas infra90cs
eomctidas pclos instruendos, dcsdc que nao resultem dc
desobedicncia as indiea90es da instrulj:ao.
6 - Os examinandos respondem pelas infra90es cometidas durantc 0 examc.
7 - Siio tambcm rcsponsaveis pc las infra90es previstas
no C6digo da Estrada e legisla9iio complementar:

a) Os eomitentes que exijam dos condutores um esfor90
inadequado it pnitica segura da condu9ao ou os sujeitem
a honirio ineompativel com a necessidade de repouso,
quando as infralj:oes sejam eonsequcncia do estado de
fadiga do condutor;
b) Os pais ou tutores que conhe9am a inabilidade ou a
imprudcncia dos seus mhos menores ou dos seus lutclados
e niio obstem, podendo, a que eles pratiquem a condulj:iio;
c) Os pais ou tutores de menores habilitados com licen9a especial de condu9ao emitida nos termos do n." 2
do anigo 125.";
d) Os condutores de veiculos que transportem passageiros menores ou inimputaveis e permitam que estes nao
fa9am uso dos acess6rios de seguran9a obrigat6rios;
e) Os que facultem a utiliza9iio de veiculos a pessoas
que niio estcjam devidamcnte habilitadas para conduzir,
que cstejam sob influcncia de alcool ou de substlincias
psicotr6picas, ou que se encontrem sujeitos a qualquer
outra forma de redulYiio das faculdades fisicas ou psiquicas
necessarias ao exercicio da condulYiio.
8 - 0 titular do documento de idenlificalYao do veiculo
au. nos casos referidos pel a alinea c) do n." 3. 0 loeatario
responde subsidiariamente pelo pagamento das eoimas e
das custas que forem devidas pelo autor da contraordenalj:iio, scm prejuizo do direito de regresso contra este, quando
haja utiliza9iio abusiva do vclculo.

U....pon... bilid..de pel... inf,·...,.......

I - Siio responsaveis pelas contraordena90es rodoviarias os agentes que pratiquem os factos constitutivos das
mesmas, designados em cada diploma legal, scm prejuizo
das exee90es e presunlj:oes expressamente previstas naqueles diplomas.
2 - As pessoas coletivas ou equiparadas siio responsaveis nos termos da lei geral.
3 - A responsabilidade pelas infra90es previstas no
C6digo da Estrada e legisla9iio complementar recai no:

a) Condutor do veiculo, relativamente as infra90es que
respeitem ao exercicio da condw;ao;
b) Titular do documento de identifica9iio do veiculo
relativamente as infra90es que respeitem as condilj:oes de
admissiio do veiculo ao trans ito nas vias publicas, bem
como pelas infralj:Oes referidas na alinea anterior quando
nao for possivel identilicar 0 condutor;
c) Locatario, no easo de aluguer operaeional de vclculos, aluguer de longa duralj:ao ou loea9iio linaneeira, pelas
infra90es referidas na alinea a) quando niio for possivel
identificar 0 condutor;
d) Peiio. relativamente as infra90es que respeitem ao
tninsito de peoes.
4 - Se 0 titular do documcnto de idcntilica9iio do
veiculo ou, nos casos previstos na alinea c) do numero
anterior, 0 locaturio provar que 0 condutor 0 utilizou abusivamente ou infringiu as ordens, as instru90eS ou os termos
da autorinllj:iio coneedida, eessa a sua responsabilidade,
sendo responsavel, neste caso, 0 condutor.

Artigo 136."
CI....ifica.,...ii" d... conlnlO..dena.,..iks .."dol'ia,·i...

I - As contraordenalYoes rodoviarias, nomeadamente
as prevista~ no C:6digo da Estrada e legi~la9iio complementar, classificam-se em leves, graves e muito graves,
nos termos dos respetivos diplomas legais.
2 - Siio contraordenalYoes leves as sancionaveis apenas
com COlma.
3 - Sao contraordenalYoes graves ou muito graves as
que forem sancionaveis com coima e com san9iio aeess6ria.
Artigo 137."
Coimll

As coimas aplicadas por contraordenalYoes rodoviarias
nao estiio sujeitas a qualquer adieional e do seu produto
n50 pode atribuir-se qualquer percentagem aos agenles
autuantes.
Artigo 138."
SlIn.,-"o aCl"ss6l"ia

I - As contraordenayoes graves e muito graves sao
sancionaveis com coima e com sanlYiio acess6ria.
2 - Quem praticar qualquer alO estando inibido de 0
fazer por forlYa de sanlYao acess6ria aplicada em sentenlYa
criminal transitada em julgado, por pratica de contraordenay50 rodoviaria, c punido por crime de violay50 de
imposilYOes, proibilYoes ou interdilYOes, nos termos do artigo 353." do C6digo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei
n." 400/82, de 23 de setembro.
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3 - Quem pratiear qualquer ato estando inibido de 0
fazer por fon;a de sanlfao aeessoria aplieada em dccisao
administrativa definitiva, por pnitiea de contraordcnalfao
rodoviaria, c punido por crime dc desobedicncia qualificada, nos termos do n." 2 do artigo 348." do Codigo Penal,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 400182, de 23 de setembro.
4 - A duralfao minima e maxima das sanlfocs acessOrias
aplicaveis a outras contraordenalfOes rodoviarias e fixada
nos diplomas que as preveem.
5 - As sanlfoes acessorias sao cumpridas em dias seguidos.
Artigo 139."
D~ll· .. mina~iio

da nwdida da

san~iio

I - A medida e 0 regime de execulfao da sanyao
determinam-se em funyao da gravidade da contraordenalfao e da culpa, tendo ainda em conta os antecedentes do
infralOr relativamente ao diploma legal infringido ou aos
seus regulamentos.
2 - Quanto it fixm;ao do montante da coima, seu pagamento em prestayoes e fixayao da cauyao de boa conduta,
alcm das circunstaneias referidas no numero anterior deve
ainda ser tida em conta a situayao eeonomica do infrator,
quando for conheeida.
3 - Qwmdo n conlraordcnn~iio for prmicndn no cxcrcicio da condulfao, alcm dos critcrios referidos no numero
anterior, deve atender-se, como circunstancia agravante,
aos especiais deveres de cuidado que recaem sobre 0 eondutor, designndamente quando este conduza veiculos de
socorro ou de servil,;o urgente, de transporte coletivo de
crianlfas, taxis, pesados de passageiros ou de mercadorias,
ou de transporte de mercadorias perigosas.
Artigo 140."
Os limites minimo e maximo da sanlfao aeessoria cominada para as contraordenal,;oes muito graves podem ser
reduzidos para melade tendo em conla as circunSlancias da
infrayao, se 0 infmtor nao liver pmticado, nos uhimos cinco
anos, qualquer contraordenayao grave ou muito grave ou
facto sancionado com proibiyiio ou inibiyao de conduzir
e na condilfao de se encontrar paga a coima.
Artigo 141."
Susfl~nsilo

da

l"n'eu~ilo da san~ilo aeessoria

I - Pode ser suspensa a execulfi'lo da sanlfi'lo acessoria aplicada a eontraordenalfoes graves no caso de se
veri ficarem os pressupostos de que a lei penal geml faz
depender a suspensao da execulfao das penas, desde que
se encontre paga a coima, nas condiyoes previstns nos
numeros seguintes.
2 - Se 0 infrator niio tivcr sido eondenado, nos ultimos
cinco anos, pela pnitica de crime rodoviario ou de qualquer
contraordenayao grave ou muito grave, a suspensao pode
ser determinada pelo periodo de seis meses a urn ano.
3 - A suspcnsao poclc ainda scr detcrminada, pelo pcriodo dc urn a dois anos, se 0 infrator, nos ultimos cinco anos,
tiverpraticado apenas uma contraordcnayao grave, devendo,
neSle caso, ser eondicionada, singular ou cumulativamente:
a) A prestalfiio de eauyiio de boa conduta;
b) Ao cumprimento do dever de frequencia de ayoes de
formayao, quando se Irate de sanyao acessoria de inibiyao
de eonduzir;

c) Ao cumprimento de deveres especificos previstos
noutros diplomas legais.
4-

A cauyao de boa conduta

c fixada entre € 500 e

€ 5000, tendo em eonta a durayiio da sanyiio acessoria

aplicada e a situalfao cconomica do infrator.
5 - Os encargos decorrentes da frequcncia de ayoes
de formayao sao suponados pelo infralOr.
6 - A imposiyiio do dever de frequcncia de ayao de
formayao deve ter em conta a personalidade e as aptidoes
profissionais do infrator, nao podendo prejudicar 0 exercicio normal da sua atividade profissional nem representar
obrigayoes cujo cumprimento nao the seja razoavelmente
exigivel.
Artigo 142."
Rl""oga~ilo

da mspl"nsilo da

eucu~ilo da §lIn~ilo

acess{lI"ia

I - A suspensao da execuyao da sanlfao acessoria
sempre revogada se, durante 0 respetivo periodo:

c

a) 0 infrator, no easo de inibiyiio de eonduzir, eometer
contraordenayao grave ou muito grave, praticar factos
sancionados com proibiyao ou inibiyiio de conduzir, nao
cumprir os deveres impostos nos termos do n." 3 do anigo
anterior ou for ordenada a cassayao do titulo de conduyao;
b) 0 infrator, tratando-se de outra sanlfiio aeessoria,
cometer nova comraordenalfao ao mesmo diploma legal
ou seus rcgulamcntos, tambem cominada com sancao
aeessOna.
2 - A revogayao determina 0 cumprimenlO da sanlfao
cuja execulfao estava suspensa e a quebra da cauyao, que
reverte a favor da entidade que tiver determinado a suspensao.
Artigo 143."
Reineidi'neia

I - Esancionado como reineidente 0 infrator que eometa eomraordenalfao cominada com sanyao aeessoria,
depois de ter sido condenado por outra comraordenalfao
ao mesmo diploma legal ou seus regulamentos, praticada
ha menos de cinco anos e tambCm sancionada com sanyao
acessOna.
2 - No pmzo previsto no numero anterior nao c eontado 0 tempo durante 0 qual 0 infrator cumpriu a sanlfao
aeessoria ou a proibilfao de eonduzir, ou foi sujeito it interdilfiio de concessiio de titulo de conduyiio_
3 - No caso de reincidCncia, os limites minimos de
duracao da sanyao acessoria prcvistos para a respetiva
contraordenayao sao elevados para 0 dobro.
Artigo 144."
R~gisto

de

infra~{1~s

I - 0 registo de infrayoes eefetuado e organizado nos
termos e para os efeitos estabelecidos nos diplomas legais
onde se preveem as respetivas conlraordena90es.
2 - Do registo referido no numero anterior devem
constar as comraordenalfoes graves e muito graves praticadas e respetivas sanyoes.
3 - 0 infrator tern acesso ao seu registo, sempre que
o solieite, nos termos legais.
4 - Aos processos em que deva ser apreciada a responsabilidade de qualquer infrator e sempre junta uma copia
dos assentamentos que the dizem respeito.
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CAPiTULO II
DiSI)Osi~ocs

CSllcciais

Artigo 145."
Conl.. aol·d~mUiOcs grans

I-

No cxcrcicio da conduyuo, considcram-sc graves

as scguintcs contraordcnalj:ocs:
a) 0 tnlnsito de veiculos em senlido oposto ao estabelecido;
h) 0 cxcc~~o de vclocidadc praticado fora da~ localidadcs superior a 30 km/h sabre as limitcs lcgalmcnlc

impostos, quando praticado pcla condulor de motociclo
ou de autom6vel ligeiro, ou superior a 20 kmlh, quando
praticado pOl' condutor de outro veiculo a motor;
c) 0 cxccsso de vclocidadc praticado dcntro das localidadcs superior a 20 km/h sabre as limitcs lcgalmcnlc
impostos, quando praticado pclo condulor de motociclo
ou de automovcl ligciro, ou superior a 10 kmJh, quando
praticado por condutor de outro vciculo a mOlor;
d) 0 excesso de velocidade superior a 20 km/h sobre
os limites de velocidade estabelecidos para 0 condutor
au especialmente fixados para 0 vciculo, scm prejuizo do
cstabclccida nas alincas b) au c);
e) 0 transito com veloeidade exeessiva para as earacteristicas do veiculo ou da via, para as condil;oes atmosfericas
ou de eireulal;ao, ou nos casos em que a vclocidadc deva
ser especialmente moderada;
f) 0 desrespeilO das regras e sinais relativas a distfincia
entre vcieulos, eedcneia de passagem, ultrapassagem, mudanl;a de direl;ao ou de via de tninsito, inversao do scntido
de marcha, inicio de marcha, posil;ao de marcha, marcha
atnis e atravessamento de passagem de nivel;
g) A paragem ou 0 estacionamento nas bermas das aulOestradas ou vias equiparadas;
h) 0 desrespeito das regras de transito de aUlOmoveis
pesados e de conjuntos de veiculos, em autoestradas ou
vias equiparadas;
i) A nao eedcneia de passagem aos peoes pelo eandutor
que mudou de direl;iio dentro das loealidades, bern como 0
desrespeito pelo transito dos mesmos nas passagens para
o efeito assinaladas;
J1 0 transito de veiculos sem utilizal;ao das luzes referidas no n.o I do artigo 61.°, nas condiyoes previstas no
mesmo numero, bem como 0 transito de motociclos e de
eielomotores scm utilizal;ao das luzes de eruzamento;
f)A eondul;ao sob influcneia de alcoa I, quando a taxa de
alcoal no sangue for igual ou superior a 0,5 gil e inferior
a 0,8 gil ou igual ou superior a 0,2 gil e inferior a 0,5 gil
quando respeite a condutor em regime probatorio, condutor
de veieulo de ~ocorro ou de ~ervit;o urgente, de tran~porte
eolctivo de eriant;as ejovens ate aos 16 anos, de taxi, de
autom6vel pesado de passageiros ou de mercadorias ou de
transporte de mercadorias perigosas;
m) A nao utilizal;ao do sinal de prc-sinalizal;ao de perigo
e das luzes avisadoras de perigo;
n) A utilizat;ao, durante a mareha do vciculo, dc auscultadores sonoros e de aparelhos radiotelefonicos, salvo nas
condil;oes previstas no n.o 2 do artigo 84.°;
0) A paragem e 0 estaeionamento nas passagens assinaladas para a travessia de peoes;
p) 0 transporte de passageiros menores ou inimputaveis sem que estes fayam uso dos acess6rios de seguranya
obrigatorios.

2 - Cansidera-se igualmente grave a circulat;ao de
veiculo scm seguro de responsabilidade civil, caso em que
eaplidvel 0 disposto na alinea b) do n." 3 do artigo 135.",
com os efeitos previstos e equiparados nos n.'" 2 e 3 do
artigo 147.°
Artigo 146."
Conlrllol"lll-nll~iks

lIIuilo grll'·es

No exercieio da eondut;ao, eonsideram-se muito graves
as seguintes contraordenal;oes:

a) A paragem ou 0 estacionnmento nns fnixas de rodngem, fora das localidades, a menos de 50 m dos eruzamentos e entroncamentos, curvas ou lombas de visibilidade
insufieiente e, ainda, a paragem au 0 estaeionamenlO nas
faixas de rodagem das autoestradas ou vias equiparadas;
b) 0 estacionamento, de noite, nas faixas de rodagem,
fora das localidades;
c) A nao utilizal;iio do sinal de prc-sinalizat;ao de perigo,
hem como a falta de sinalizayiio de veiculo imobilizado par
avaria ou aeidente, em autoestradas ou vias equiparadas;
d) A utilizut;ao dos maximos de modo a provoear encandeamento;
e) A entrada ou saida das autoestradas ou vias equiparadas par locais difercntes dos acessos a esses fins destinados;
.f) A utilizut;ao, em autoestradas ou vias equiparadas,
dos separadores de transito ou de aberturas eventual mente
neles existentes, bem como 0 transito nas bennas;
g) As infra'focs previstas na alinea a) do n." I do artigo
anterior quando praticadas em autoestradas, vias equiparadas e vias com mais de uma via de transito em eada sentido;
11) As infral;oes previstas nas alineasj) eJ} do n." I do
artigo anterior quando praticadas nas autoestradas ou vias
equipnrndas;
i) A infrat;ao prevista na alinea b) do n." I do artigo
anterior, quando 0 excesso de veloeidade for superior a
60 km/h ou a 40 km/h, respetivamente, bern como a infrayao prevista na alinea c) do n.o I do mesmo artigo,
quando 0 exccsso de velocidade for superior a 40 km/h ou
a 20 km/h, respetivamente, e a infrat;ao prevista na alinea
d) do mesmo numero, quando 0 excesso de velocidade for
superior a 40 km/h;
j) A infral;iio prevista na alinea f) do n." I do artigo
anterior, quando a taxa de alcaol no sangue for igual ou
superior a 0,8 gil e inferior a 1,2 gil ou igual ou superior
a 0,5 gil e inferior a 1,2 gil quando respeite a condutor em
rcgime probatario, condutor de vciculo dc socorro ou dc
servil;o urgente, de trans porte coletivo de crianl;as e jovens
ate aos 16 anos, de taxi, de automoveis pesado de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias
perigosas, bern como quando 0 condutor for eonsiderado
influcncindo pelo alcool em rclutario medico;
f) 0 desrespeito da obrigal;ao de parar imposta por sinal
regulamentar dos agentes fiscalizadores ou reguladores
do trans ito ou pela luz vermelha de regulal;iio do transito;
m) A condul;iio sob influencia de substancias psicotr6picas;
n) 0 desrespeito pelo sinal de paragem obrigatoria nos
cruzamentos, entroncamentos e rotundas;
0) A transposit;ao ou a cireulal;iio em desrespeito de uma
linha longitudinal continua delimitadora de sentidos de
transito ou de uma linha mista com 0 mesmo significado;
p) A condul;ao de veiculo de categoria ou subcategoria
para a qual a carta de conduyiio de que 0 infrator e titular
naO confere habilital;iio;
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q) 0 abandono pdo eondulor do local do aeidente nas
eireunslancias referidas no n." 2 do anigo 89."
Artigo 147."
Inibi~au d~

cunduzir

I - A sanyao aeessoria aplicavel aos eondulores pela
pnitiea de eontraordenayOcs graves ou muito graves previstas no Codigo da Estrada e legislayao eomplemenlar
eonsiste na inibiy50 de eonduzir.
2 - A sanyao de inibiy50 de conduzir lem a durayao
minima de um mes e maxima de um ano, ou minima de dois
meses e maxima de dois anos, consoanle seja aplicavcl as
eomraordenayoes graves ou muito graves, respelivameme,
e refere-se a lodos os veiculos a motor.
3 - Se a responsabilidade for impulada a pcssoa singular nao habilitada com titulo de eonduyao ou a pessoa
eolctiva, a sanlfao de inibilfao de conduzir subsliluida
por aprcensao do vcieulo por pcriodo idcnlieo de tcmpo
que aqucla caberia.

c

2 - Quem infringir 0 disposto no n." I e sancionado
com eoima de € 500 a € 2500, se 0 veiculo for um motociclo ou um automovel, ou de€ 250 a € 1250, se for outro
vcieulo a motor.
Artigo 151."
Sf'guro d... fl.·ovas desflortivas

A autorizalfao para realizalfao, na via publica, de provas
desponivas de veieulos a motor e dos respetivos treinos
oliciais depende da efetivayao, pelo organizador, de urn
seguro que cubra a sua responsabilidade civil, bern como
ados prOprielarios ou detentores dos vcieulos e dos participantes, decorrente dos danos resultantes de acidentes
provoeados por esses veiculos.

TiTULO VII
Procedimentos de fiscalizagao

CAPiTULO I
Artigo 148."
Cassal,'ilo do litulo d ... condul,'ilo

1 - A pnitica de trcs contraordena~oes muito graves ou
de cinco eontraordenayoes emre graves ou muito graves
nurn periodo de cinco anos tern como efeito necessario a
cassayao do litulo de condw;ao do infralor.
2 - A cassayao do titulo a que se refere 0 nurnero anterior e ordenada logo que as condenayoes pelas contraordcnalfoes scjam delinitivas, organizando-sc proecsso autonomo para verilieayao dos pressupostos da cassayao.
3 - A quem tenha sido cassado 0 titulo dc eonduyiio niio
eoncedido novo titulo de conduyao de vciculos a motor
de qualquer calegoria anles de deeorridos dois anos sobre
a efetivalfiio da cassalfao.
4 - A cfetivayiio da cassayiio do titulo de eondw;iio
ocorre com a notiliealfiio da eassalfiio.
5 - A deeisiio de cassalfao do titulo de eondulfiio e impugnavel para os tribunaisjudiciais nos termos do regime
geral das comraordenayoes.

c

Artigo 149."
Rl'gislU

d~

infnuiocs do condulur

Do registo de infrayoes relativas ao exercicio da condw;:i'io, organizado nos termos de diploma proprio, devem
constar:

a) Os crimcs pratieados no cxcreicio da condulfiio de veiculos a motor e respetivas penas e medidas de seguranlfa;
b) As eontraordenalfoes graves e muito graves pratieadas
e respelivas sanyOcs.

Procedirnento para a fiscaliza.,.:iio da condu.,.:iio
sob intlucncia de a!cool ou dc substancias psicotroJlicas
Artiga 152."
J'l'inciflios

g~ntis

I - Devem submeter-se as provas estabcleeidas para
a dete~ao dos estados de influenciado pelo alcool ou por
substaneias psieotropieas:

a) Os condutores;
b) Os peoes, sempre que sejam intervenientes em acidenies de transito;
c) As pessoas que se propuserern iniciar a conduyao.
2 - Quem pratiear alaS suseeliveis de falsear as resultados dos exames a que seja sujeito niio pode prevalceer-se
daqueles para efeitos de prova.
3 - As pessoas referidas nas alineas a) e b) do n." I que
reeusem submeter-se as provas estabelecidas para a detelfiio
do estado de influenciado pelo alcoal ou por substancias
psicotropieas sao punidas por crime de desobedicneia.
4 - As pessoas rcfcridas na aHnea c) do n." I quc rccusem submeter-se as provas estabclecidas para a detelfiio
do estado de influeneiado pelo alcoal ou por subslaneias
psicotr6picas silo impcdidas dc iniciar a condu'filo.
5 - 0 medico ou paramedico que, scm justa causa, se
recusar a proceder as diligencias previstas na lei para diagnosliear 0 estado de influeneiado pclo alcool ou por substancias psicOlr6picas punido por crime de desobediencia.

e

Artigo 153."

CAPiTULO III

Artigo 150."
Obriglll,'ilo d ... s...guro

1 - Os veiculos a motor e seus reboques s6 podem
transitar na via publica desde que seja efetuado, nos termos
dc legislalfiio especial, seguro da responsabilidadc civil quc
possa resultar da sua utilizalfao.

Fisclllizllliiio dll conduliao sob influl'ndll

d~

likool

I - 0 exame de pesquisa de alcool no ar expirado e
realizado por autoridade ou agenle de autoridade mediante
a utilizayao de aparelho aprovado para 0 efeito.
2 - Se 0 resultado do exame previsto no numero anterior for positivo, a aUlOridade ou 0 agente de aUlOridade
deve notificar 0 exarninando, por escrito ou, se tal nao for
passivel, verbal mente:

a) Do resultado do exame;
b) Das sanlfoes legais decorrentes do resultado do exame;
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c) Dc que pade, de imcdiato, rcqucrcr a rcalizu9ao de
contraprova c que 0 rcsullado dcsta prcvalccc sabre 0 do
cxamc inicial; c
d) Dc que cleve suportar IOdas as dcspcsas originadas
pcJa contmprova, no caso de rcsultado positivo.
3 - A contraprova rcfcrida no numcro anterior cleve
seT rcalizada por urn dos scguintcs mcios, de acordo com
a vonladc do cxaminando:

a

3 - Niio ha lugar imobilizayiio ou remoyiio do veieulo
se outro condutor, com consentimento do que ficar impedido, ou do proprietlirio do vciculo, se propuser eonduzi-10 e apresenlar resultado negativo em teste de pesquisa
de alcool.
4 - No caso previsto no mimero anterior, 0 condutor
substituto deve ser notificado de que fica responsavel pela
observancia do impedimenlO referido no attigo anterior,
sob pena de crime de desobedicneia qualifieada.

a) Novo cxamc, a cfetuar atravcs de aparclho aprovado;
b) Analise de sangue.

Artigo 156."
t:l'ames em caso de acidente

4 - No caso de OP9iio peto novo cxamc prcvislo nn
alinea a) do numero anterior, 0 examinando cleve ser, de
imcdiato, a clc sujcito c, sc necessaria, conduzido a local

onde 0 rcrcrido cxamc possa ser cfctuado.
5 - Se 0 examinando preferir a rcalizayao de urna amilise de sangue, cleve seT conduzido, 0 mnis rapidamcnte
possivel, a estabelecimenlO oficial de saude, a fim de ser
colhida a quantidade de sangue necessaria para 0 efeito.
6 - 0 resultado da contraprova prevalece sobre 0 resultado do exame inicial.
7 - Quando se suspeite da utilizacyao de meios suscetiveis de aherar momentaneamente 0 resultado do exame,
pode a aUlOridade ou 0 agente de aUlOridade mandar submeter 0 suspeito a exame medico.
8 - Se nao for possivel a realizayao de prova por pesquisa de alcool no ar expirado, 0 examinando deve ser
submetido a colheita de sangue para analise ou, se esta
naO lor possivel por razoes medicas, deve ser realizado
exame medico, em estabelecimento oficial de saude, para
diagnosticar 0 eSlado de influenciado pelo alcoo!.
Arligo 154."
Impl·dim~nlo d~

conduzir

I - Qucm apresentar rcsultado positivo no cxame previsto no n." I do artigo anterior ou recusar ou nao puder
submeter-se a tal exame, fica impedido de eonduzir pelo
periodo de doze horas, a menos que comprove, antes de
decorrido esse periodo, que nao esta influenciado pelo
alcoal, atravcs de exame por si requerido.
2 - Quem conduzir com inobservancia do impedimento referido no mimero anterior e punido por crime de
desobedicneia qualificada.
3 - 0 agente de autoridade notifiea 0 condulOr ou a
pessoa que se propllser inic;ar a condlJ(;:ao nas c;rcunstaneias previstas no n." I de que fica impedido de conduzir
durante 0 periodo estabelecido no mesmo numero, sob
pena de crime de desobediencia qualificada.
4 - As despesas originadas pelo exame a que se refere
a parle final do nO I sao sUpQrladas pelo exam;nando,
salvo se resultarem de contraprova com resultado negativo
requerida ao abrigo do n." 2 do attigo anterior.
Attigo 155."
ImobiJi:r,ap'io do veiculo

I - Para garamir 0 eumprimento do disposto no n." I
do attigo antcrior dcve 0 vcleulo ser imobilizado ou rcmovido para parque ou local apropriado, providenciando-se,
sempre que tal se mostre indispensavcl, 0 eneaminhamento
dos ocupantes do veiculo.
2 - Todas as despesas originadas pelos procedimentos
previstos no numero anterior sao suportadas pelo condutor.

I - Os condutores e OS pecics que intervenham em
acidente de transito devem, sempre que 0 seu estado de
saude 0 permitir, ser submetidos a exame de pesquisa de
alcool no ar expirado, nos termos do anigo 153."
2 -Quando niio tiver sido possivel a realizayiio do
exame referido no numero anterior, 0 medico do eSlabelecimenlO ofieial de saude a que os intervcnientes no acidente
sejam conduzidos deve procedcr colheita de amostra de
sangue para posterior exame dc diagnostieo do estado de
influencia pelo alcool e ou por substancias psicotropicas.
3 - Se 0 exame de pesquisa de alcool no sangue niio
puder ser feilO ou 0 examinando se recusar a ser submetido a colheita de sangue para analise, deve proceder-se
a exame medico para diagnosticar 0 estado de influencia
pelo alcool e ou por substancias psicotropicas.
4 - Os eondutores e peoes monos devem lambcm ser
submetidos ao exame previsto no n." 2.

a

Artigo 157."
HscaIi7",~ao

da ~ondu~ao sob innuenda
d.. <ubdinda. ,uicotri,,,icu

I - Os condutores e as peSSOaS que se propuserem
iniciar a conduyiio devem ser submetidos aos exames legalmente estabelecidos para deteyao de substancias psicOlropicas, quando haja indieios de que se eneontram sob
influcncia destas substaneias.
2 - Os condutores e os peoes que intervenham em
acidente de transito de que resuhem monos ou feridos
graves devem ser submetidos aos exames referidos no
numero anterior.
3 - A autoridade ou 0 agente de autoridade notifica:

a) Os condulOres e os peoes de que devem, sob pena
de crime de desobedicneia, submeter-se aos exames de
rastreio e se neeessario de con firmacyao, para avaliayao do
estado de influeneiado por substaneias psieotr6pieas;
b) Os condutores, caso 0 exame de rastreio seja positivo, de que ficam impedidos de eonduzir pelo periodo de
48 horas, salvo se, antes de decorrido aquele periodo, apresentarem resultado negativo em novo exame de rastreio;
c) As pessoas que se propuserem iniciar a conduyao nas
cireunstiincias previslas no n.o I e que apresentem resultado
positivo em exame de rastreio de que ficam impedidas
de conduzir pelo periodo de 48 horas, salvo se, ames de
deeorrido aquelc periodo, se submeterem a novo exame
de rastreio que apresente resultado negativo.
4 - Quando 0 exame de rastreio realizado aos condutores e peoes nos tennos dos n. os I e 2 apresentar resultado
positivo, devem aquelcs submeter-se aos exames eomplementares neeessarios, sob pena de crime de desobedieneia.
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5 - Quando necessario, 0 agente de aUlOridadc providcneia 0 transporte dos examinandos a estabclceimento
oficial de saude.
6 - Para os efeitos previstos nos numeros anteriorcs
apliea-sc, com as neccssarias adaptalfoes, 0 dispOSIO no
artigo 155."enosn."'2,3e4doartigo 156."
7 - Para efeitos do n." 2 entende-se por ferido grave
aquele que, em eonsequcneia de aeidente dc vialfao capas
atendimenlO em servilfo de urgcneia hospitalar por situayao emergente, careya de cuidados clinicos que obriguem
a permancncia em observayao no scrviyo de urgcneia ou
em intemamento hospitalar.
Artigo 158."
Qutl""S disflosiftoes

I-

Sao fixados em rcgulamcnto:

a) 0 tipo de material a utilizar na fiscalizayao enos
cxames laboratoriais para detcrminalfao dos estados de
i~nuenciado pclo alcool ou por substancias psieotropIcas;
b) Os mctodos a utilizar para a dcterminalfao do doseamcnto dc alcool ou de substaneias psicotropieas no
sangue;
c) Os exames medicos para determinayao dos estados
dc innucneiado pclo alcool ou por substancias psi cotropicas;
d) Os laboratorios onde dcvem ser fcitas as analiscs de
urina c de sangue;
e) As tabclas dos prelfos dos exames rcalizados e das
taxas de transporte dos examinandos e de imobilizayao e
de remoyao de veiculos.
2 - 0 pagamento das despesas originadas pelos examcs prcvistos na lei para dcterminalfao do estado dc inOucnciado pclo alcool ou por substancias psicotrapieas,
bern como pela imobilizayao e remoyao de veiculo a que
se refere 0 artigo 155.", c efetuado pela entidade a quem
competir a coordenalfao da fiscalizalfao do transito.
3 - Quando os exames referidos tiverem resultado positivo, as despesas sao da responsabilidade do examinando,
devendo ser Icvadas a conta de custas nos processos crime
ou de contraordenayao a que houver lugar, as quais revertern a favor da entidade referida no numero anterior.

CAPiTULO II
Aprccnsocs
Artigo 159."
Aprft'nsiio prfn-nti'·lI de titulos de eondul,'"iio

I - Os titulos de condulfao devem ser preventivamente
apreendidos pelas autoridades de invesligayao criminal ou
de fiscalizayao ou seus agentes quando:

Artigo 160."
Quiros casos de apl't"t'nS>lo de tilulos de

condu~iio

I - Os titulos de condu9iio devem ser apreendidos para
eumprimento da cassa9ao do titulo, proibi9iio ou inibilfiio
de eonduzir.
2 - A entidade eompetente deve ainda determinar a
apreensao dos Htulos de eondu9ao quando:
a) Qualquer dos exames realizados nos termos dos n.'" I
e 5 do artigo 129." revelar ineapaeidade tcenica ou inaptidao fisica, mental au psicolagica do examinando para
eonduzir com seguran9a;
b) 0 condutor niio se apresentar a qualquer dos exames
referidos na alinea anterior ou no n." 3 do artigo 129.",
salvo se justificar a falta no prazo de cinco dias;
c) Tenha eadueado nos termos dos n.'" I e 2 do artigo 130."

3 - Quando haja lugar a apreensao do titulo de condU9iio, 0 eondutor c notifieado para, no prazo de 15 dias
uteis, 0 entregar a entidade competente, sob pena de crime
de desobedicncia, devendo, nos easos previstos no n." I,
esta notifiea9iio ser efetuada com a noti fica9iio da decisiio.
4 - Scm prejuizo da puni9ao porerime de desobedicncia,
se 0 eondutor nao proeeder aentrega do titulo de eonduyao
nos termos do numero anterior, pode a entidade competente determinar a sua apreensao, atravcs da autoridade de
fiscalizayao e SeuS agentes.

Artigo 161."
Apnolonsiio do docullwnto dlo ilknlifical,'"iio do wKulo

I - 0 doeumento de identifica9iio do veiculo deve ser
apreendido pelas aUlOridades de investiga9ao criminal au
de fisealiza9iio ou scus agentcs quando:
a) Suspeilem da sua contrafa9iio ou vicia9iio fraudulenta;
b) As caracteristicas do vciculo nao confiram com as
nele mencionadas;
e) Se eneontre em estado de eonservayao que tome
ininteligivel qualquer indiea9iio au averbamento;
d) 0 veiculo, em consequencia de acidente, se mostre
gravemente afetado no quadro ou nos sistemas de suspensao, direyao ou travagem, nao tendo condiyoes para
circular pelos seus proprios meios;
e) 0 veiculo for apreendido;
.f) 0 veiculo for encontrado a circular nao ofcreeendo
eondiyOes de seguranya;
g) Se verifique, em inspe9iio, que 0 vclculo niio ofereee
eondiyoes de seguran9a ou ainda, estando afeto a transportes publicos, niio tenha a suficiente comodidade;
II) As ehapas de matricula nao obedelfam as eondi90es
regulamcntarcs rclativas a earaeteristieas tccnieas c modos
de eoloea9ao;
i) (ReIJogada.)
j) 0 veieulo circulc desrespeitando as regras relativas
a polui9iio sonora, do solo e do ar.

a) Suspeitem da sua conlrafayao ou viciayao fraudulenta;

b) Tiver expirado 0 seu prazo de validade;
c) Se eneontrem em estado de conservalfao que tome
ininteligivel qualquer indica'riio ou averbamento.

2 - Nos easos previstos nas alineas a) e c) do n." I
deve, em substituiyao do titulo, ser fomecida uma guia de
conduyao valida pelo tempo julgado necessario e renovavcl
quando ocorra motivo justificado.

2 - Com a apreensiio do documento de identifieayiio do
veiculo procede-se lambem ade todos os outros documentos que a circulayao do veiculo digam respeito, os quais sao
restituidos em simultaneo com aquele documento.
3 - Nos casos prcvistos nas alineas a), e), g), h) c I)
do n." I, deve ser passada, em substitui9iio do doeumento
de identificayao do veiculo, uma guia valida pelo prazo e
nas condilfoes na mesma indicados.
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4 - Nos casas prcviS10S nas alincas b) c e) do 0.<:1 I,
cleve ser passada guia valida apcnas para 0 pcrcurso ate
ao local de destino do vciculo.
5 - Dcvc ninda seT passada guia de substituilfao do

documcnto de idcntific3yao do vciculo, valida para os
percursos necessaries as reparayoes a efetuar para regularizuyiio da Situ3yiio do vciculo, bern como para a sua

apresentayao a inspcyao.
6 - Nas situ3 yoes previstas nas alineasj) e h) do n.o I,
quando se Irate de avarias de facil reparayao nas luzes,
pneumaticos ou chapa de matricula, pade seT emitida guia

valida para apresentaciio do veiculo com a avaria reparada,
em posto policial, no prazo maximo de oilo dins, seodo,

oeste casa, as coimns aplicaveis reduzidas para metade
nos sellS limitcs minimos c maximos.
7 - (ReIJogado.)
8 - Scm prejuizo do disposlO nos n.'" 3 a 6, quem eonduzir veiculo eujo doeumento de identifiea9ao tenha sido
apreendido e saneionado com eoima de € 300 a € 1500.

5 - Nos easos previstos nas alineas c) aj) do n." I, 0
titular do doeumento de identificalfuo pode ser designado
fiel depositario do respetivo veiculo.
6 - No caso de acidente, a apreensao referida na alineal) do n." 1 mantem-se ate que se mostrem satisfeitas as
indemnizayoes dele derivadas ou, se 0 respetivo montante
nao tiver sido determinado, ate que seja prestada caulfao por
quantia equivalente ao valor minimo do seguro obrigat6rio,
scm prejuizo da prova da efetivalfuo de seguro.
7 - Excetuam-se do disposto na prime ira parte do numero anterior os casos em que as indemnizayoes tenham
sido satisfeitas pel0 Fundo de Garantia Autom6vel nos
tennos de lcgislalfao propria.
8 - Quem for titular do documento de identifica9uo do
vciculo responde pelo pagamenlO das despesas causadas
pela sua apreensuo.

CAPiTULO III
Abandono, bloqueamento e

Artigo 162.°

rcmo~iio

de

A.....eensllo de \'efculos

Artigo 163."

1 - 0 velcul0 deve ser apreendido pc las autoridades de
invesligayao criminal Oll de liscaliZ<1.yao Oll seus agenles
quando:

t:slllcionan1l'nto indevido Oil abusivlI

a) Transite com numeros de mlltricula que nao the correspondam ou nao tenham sido legalmente atribuidos;
b) Transite sem chapas de matricula ou nao se encontre
matriculado, salvo nos casos previstos por lei;
c) Transite com numeros de matricula que nao sejam
validos para 0 transito em territ6rio nacional;
d) Transite estando 0 respetivo doeumenlO de identifica9ao apreendido, salvo se este tiver sido substituido por
guia passada nos tcnnos do artigo anterior;
e) 0 respetivo registo de propriedade ou a titularidade
do documento de identifiea9ao nao tenham sido regularizados no prazo legal;
I) Nao tenha sido efetuado seguro de responsabilidade
civil nos tennos da lei;
g) Nao compareya it inspeyao prevista no n.o 2 do artigo 116.°, sem que a falta seja devidamente justificada;
h) Transite sem ter sido submetido a inspeyao para conlirmar a correyao de anomalias verificadas em anterior
inspeyao, em que reprovou, no prazo que the for fixado;
i) A apreensao seja detenninada ao abrigo do disposlO
no n.o 3 do artigo 147.°;
J1 A apreensao seja determinada ao abrigo do disposto
no n.o 6 do artigo 114.° ou no n.o 3 do arligo 115.°;
1) A apreensao seja detenninada ao abrigo do disposto
nos n,'" 5 e 6 do artigo 174,°
2 - Nos casos previstos no numero anterior, 0 veiculo
nao pode manter-se apreendido por mais de 90 dias devido
a negligencia do titular do respetivo documento de identilicalfao em promover a regularizalfao da sua situa9ao, sob
pena de perda do mesmo a favor do Estado.
3 - Quando 0 veicul0 for apreendido lavrado auto
de apreensao, notificando-se 0 titular do documento de
identiliealfuo do veiculo da eomina9uo prevista no numero
anterior.
4 - Nos casos previstos nas alincas a) e b) do n.o I,
o velculo colocado disposiyao da autoridade judicial
competente, semprc que tiver sido instaurado proccdimcnto
criminal.

e

e

a

I-

veiculo~

Con::;iucru-S\:: c::;laciOllumcnlo illucviuo ou ubu::;ivo:

a) 0 de vcieulo, durante 30 dias ininterruplOs, em local
da via publica ou em parque ou zona de estacionamento
isentos do pagamento de qualquer taxa;
h) 0 de veicul0, em parque de eSlacionamenlo, quando
as taxas corrcspondentes a cinco dias dc utiliza9ao nao
tiverem sido pagas;
c) 0 de veicul0, em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa, quando esta nuo tiver sido
paga ou tivcrcm dccorrido duas homs pam altm do periodo
de tempo pago;
d) 0 de veiculo que pennanecer em local de estacionamento limitado mais de duas homs para alem do periodo
de tempo pennitido;
e) 0 de veieulos agrieolas, m:iquinas industriais, reboques e semirreboques nao atrelados ao veiculo trator e 0 de
veiculos publieitarios que permanelfam no mesmo local por
tempo superior a 72 horas, ou a 30 dias, se estacionarem
em parques a esse fim destinados;
j) 0 que se verifique por tempo superior a 48 horas,
quando se trate de veiculos que apresentem sinais exteriores evidentes de abandono, de inutiliza yao ou de impo::;::;ibilidude de::;e dc::;locurcm com ::;eguranlfU pela::; ::;cu::;

propnos melos;
g) 0 de veiculos ostentando qualquer informayao com
vista sua transalfuo, em parque de estaeionamento;
h) 0 de velculos sem chapa de matricula ou com chapa
que nao pennita a correia leirura da matricula.

a

2 - Os prazos previstos nas alineas a) e e) do mimero
anterior nao se interrompem, desde que os vciculos sejam
apenas deslocados de urn para outro lugar de estaeionamento, ou se mantenham no mesmo parque ou zona de
estacionamento.
Artigo 164. 0
Hlollueanwnto (.

I-

n'lI1o~iio

Podem ser rcmovidos os vciculos que sc encontrem:

a) Estacionados indevida ou abusivamente, nos termos
do artigo anterior;
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b) Estaeionados ou imobilizados na berma de autoestrada ou via equiparada;
c) Estaeionados ou imobilizados de modo a eonstituirem
evidente perigo ou grave perlurba9ao para 0 transito;
d) ESUleionados ou imobilizados em loeais que, por
razoes de seguran9a, de ordem publica, de emergcneia ou
de socorro, justifiquem a remoyao.

2 - Para os efeitos do disposto na alinea c) do mimero
anterior, considera-se que constituem evidente perigo ou
grave perturba9ao para 0 trans ito os seguintes casos de
estacionamento ou imobilizacao:
a) Em via ou corredor de circulacao reservados a transpartes publieos;
b) Em local de paragem de veiculos de transporte coletivo de passageiros;
c) Em passagem de peoes ou de velocipedes sinalizada;
d) Em cima dos passeios ou em zona reservada exclusivamente ao transito de utilizadores vulneraveis;
e) Na faixa de rodagem, scm ser junto da berma ou
passelO;
f) Em local destinado ao aeesso de veiculos ou peoes a
propriedades, garagens ou loeais de estaeionamento;
g) Em local destinado ao estaeionamenlO de vcieulos de
eertas ealegorias, ao servi90 de determinadas entidades ou
utilizados no transporte de pessoas com defieicneia;
h) Em local afeto paragem de vcieulos para opera90es de earga e desearga ou tomada e largada de passagelfos;
i) Impedindo 0 transito de veiculos ou obrigando utilin19ao da pane da faixa de rodagem destinada ao sentido
eontfllrio, eonfonne 0 transito se faca num ou em do is
sentidos;
j) Na faixa de rodagem, em segunda fila;
f) Em local em que impe9a 0 acesso a outros veieulos
devidamente estaeionados ou a saida destes;
m) Dc noile, na faixa de rodagem, fora das localidades,
salvo em caso de imobilizacao por avaria devidamente
sinalizada;
II) Na faixa de rodagcm dc autocstrada ou via cquiparada.

a

a

3 - Verificada qualquer das situacoes previstas nas
alineas a), b) e c) do n.o I, as autoridades competentes
para a fiscaliza9ao podem bloquear 0 veiculo atraves de
dispositive adequado, impedindo a sua dcslocaci'io ale quc
se possa proceder remocao.
4 - Na situa9i'io prevista na alinea c) do n." I, no easo
de ni'io ser possivel a remocao imediata, as autoridades
eompetcntes para a fiscalizaci'io devcm, tambCm, procedcr
desloca9i'io provisoria do veiculo para outro local, a fim
de ai ser bloqueado ate remocao.
5 - 0 desbloqueamenlO do veieulo sO podc ser feito pclas aUloridades eompetentes, sendo qualquer outra pcssoa
que 0 fizer saneionada com coima de € 300 a € 1500.
6 - Quem for titular do documento de identifiea9ao
do veiculo e re~pon~avel por toda~ a~ de~pe~a~ oea~io
nadas pela rem09ao, scm prejuizo das san90cs legais
aplicaveis, ressalvando-se 0 direito de regresso contra
o eondutor.
7 - As eondi90es c as taxas devidas pelo bloqueamento, remocao e deposito de veiculos sao fixadas em
regulamenlO.
8 - As taxas sao devolvidas caso nao haja lugar a condenaciio.

a

a

a

Artigo 165.°
I'n·sun~iio

df lIblindono

1- Removido 0 veieulo nos termos do anigo anterior
ou lcvantada a apreensao efetuada nos tennos do n.o I do
artigo 162.°, deve ser notificado 0 titular do documento de
identificaciio do veiculo, para a residencia constante do
respetivo registo, para 0 levantar no prazo de 45 dias.
2 - Tendo em vista 0 estado geral do veiculo, se for
previsivel um risco de deteriora9iio que possa fazer recear
que 0 pre90 obtido em venda em hasta publica nao eubra
as despesas deeorrentes da rem09ao e deposito, 0 prazo
previsto no numero anterior e reduzido a 30 dias.
3 - Os prazos referidos nos numeros anteriores contam-se a partir da rececao da notificaciio ou da sua afixaciio
nos termos do artigo seguinte.
4 - Se 0 veieulo nao for reclamado dentro do prazo
previsto nos numeros anteriores e eonsiderado abandonado
e adquirido por ocupacao pelo Estado ou pelas autarquias
locais.
5 - 0 veiculo e considerado imediatamente abandonado quando cssa for a vontade manifestada expressamente
pelo seu proprietario.
Artigo 166.°

I - Oa notificacao referida no artigo anterior deve
constar a indicacao do local para onde 0 veiculo foi removido e, bern assim, que 0 titular do respetivo documento
de identificaciio 0 deve retirar dentro dos prozos referidos
no artigo anterior capos 0 pagamento das despesas de
remociio e deposito, sob pena de 0 veiculo se considerar
abandonado.
2 - N05 ca50S prcvisto5 na alincaj) do n." I do artigo 163.°, se 0 veiculo apresentar sinais evidentes de acidente, a notificaciio deve fazer-se pessoalmente, salvo se 0
titular do respetivo documento de identificaciio niio estiver
em condicoes de a receber, sendo entiio feita em qualquer
pessoa da sua residCneia, preferindo os parentes.
3 - Niio sendo possivel proceder notifieaciio pessoal
por se ignorar a residencia ou a identidade do titular do
documcnlO de identifieaciio do vcieulo, a nOlifieaciio dcve
ser afixada junto da sua ultima residcncia eonhecida ou
na camara municipal da area onde 0 veiculo tiver sido
eneontrado.
4 - A entrega do veiculo ao reclamante depende da
prestacao de caucao de valor equivalente as despesas de
remocao e deposito.

a

Artigo 167.°
IIipotl"Cli

1- Quando 0 veiculo seja objeto de hipoteca, a remociio deve tambem ser notificada ao credor, para a residencia
constante do respctivo registo ou nos tcrmos do n.o 3 do
artigo anterior.
2 - Oa nOlifica9ao ao eredor deve constar a indieaciio
dos termos em que a notifieaciio foi feita e a data em que
termina 0 prazo a que 0 anigo anterior se refere.
3 - 0 credor hipotecario pode requerer a entrega do
veiculo como fiel deposicirio, para 0 caso de, findo 0 prazo,
o titular do doeumenlO de identificacao 0 nao levamar.
4 - 0 requerimenlO pode ser apresentado no prazo de
20 dias apos a notificaciio ou ate ao termo do prozo para
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lcvantamcnto do vciculo pclo titular do documcnto de
idcntificalj:ao, sc tcrminar dcpois daquclc.
5 - 0 veiculo cleve seT entregue no eredor hipotedrio

logo que sc mostrcm pagas IOdas as dcspcsas ocasionadas
pcJa rcmolfiio c deposito, dcycndo 0 pagamcnlo ser [cita
dcntro dos aito dins seguintes no termo do ultimo dos
prazos a que se rCrefe 0 artigo anterior.
6eredor hipolccario tern 0 dircito de cxigir do

a

titular do documcnlO de idcntificalj:iio as dcspcsas rcfcridas
no numcro anterior c as que cfctuar on qualidadc de fiel
dcposilario.

Artigo

169."~A

Forma dos alos p.·occssuais

Artigo 168."
Penhol'lI

I-

a

podem ser atribuidas dimara municipal competente
para aprovar a loealiza9iio do parque ou zona de estacionamento, por designal;ao do membro do Governo
responsavel pela area da adminislralfao interna, mediante
proposta da camara municipal, com parecer favoravel da
ANSR, desde que reunidas as condiyoes definidas por
portaria do membro do Governo responsave! pela area
da adminislrayao interna.

Quando 0 veiculo tcnhn sido objeto de penhora ou

ate cquivalcntc, a autoridadc que procedeu arcmolj:iio cleve
informar 0 tribunal dus circunslancias que ajustificaram.
2 - No casa prcvislo no numero anterior, 0 veiculo
dcvc scr cnlrcguc il PCSSOfl quc para 0 cfcito 0 tribunnl
designar como ficl depositario, scndo dispcnsado 0 pagamcnto previo das dcspcsas dc rem09ao c dcposito.
3 - Na execulfao, os creditos pclas dcspcsas dc rcmo9aO e deposito gozam de privilegio mobiliario especial.

1 - Os atos processuais poclem ser praticados em suporte informatico com aposi9iio de assinatura elctronica
qualificada.
2 - Os atos processuais e documentos assinados nos
tennos do numero anterior substituem e dispensam para
quaisquer efeitos a assinatura autografa no processo em
suporte de papel.
3 - Para os cfcitos prcvistos nos numcros antcriorcs,
apenas pode ser ulilizada a assinatura elctroniea qualilicada
de acordo com os requisitos legais e regulamentares exigiveis pelo Sistema de Certificayao Eletronica do Estado.

CAPiTULO II

TiTULO VIII

Proccssamcnto

Do processo
Artigo 170."

CAPiTULO I

Auto dt" notida e dt" dt"nundll

Com)lctcncia c forma dos atos

1 - Quando qualquer autoridade ou agente de autoridade, no exercicio das suas funyoes de fiscalizayao, presenciar contraordenayao rodoviaria, levanta ou manda
levantar auto de noticia, 0 qual deve mencionar:

ArtiBo 169."
Competi'nda para 0 pmct"ssamento t" aplicllplo das

san~ot"s

I - Scm prcjuizo do disposto no n." 7, 0 proccssamcnto
das comraordcnalfOcs rodoviarias competc ANSR.
2 - Scm prcjuizo do disposto no n." 7, a compctcncia
para aplica9ao das coimas e san90es acessorias pertence
ao prcsidentc da ANSR.
3 - 0 presidcntc da ANSR pode dclegar a compelcncia
a que se refere 0 numero anterior nos dirigentes e pessoal
da carreira tecnica superior da Autoridade Nacional de
Seguran9a Rodoviaria.
4 - 0 presidcntc daANSR tcm compctcncia cxclusiva,
SI:f11 podl:r dl: Jdl:gilyiio, para Je~idir subre a vcrifi~ilyiiu
dos respetivos pressupostos e ordenar a cassa9ao do titulo
de condulfao.
5 - No cxercicio das suas funlfocs, a ANSR coadjuvada pelas autoridades policiais e outras autoridades ou
servil;os publicos cuja colaboral;ao solicite.
6 - 0 pcssoal da ANSR afcto a fun90es de fiscalizayao das disposiyoes legais sobre 0 transito e equiparado a
autoridade publica, para efeitos de:

a

c

a) Levantamento c notificayao dc autos de contraordenayao instaurados com recurso a meios telematicos de
liscalizalfao automatica;
b) Instrulfao e decisiio de processos de contraordena9ao
rodoviaria.
7 - A competencia para 0 processamento das contraordenal;oes previstas no artigo 71." e a competencia
para aplicayao das respelivas coimas e sanyoes acessorias

a) Os factos que constituem a infra9ao, 0 dia, a horn,
o local e as circunstancias em que foi cometida, 0 nome
e a qualidade da autoridade ou agente de autoridade que
a presenciou, a identificayiio dos agentes da infral;iio e,
quando possive!, de, pelo menos, uma testemunha que
possa depor sobre os faetos;
b) 0 valor registado e 0 valor apurado apos deduyao
do erro maximo admissivel previsto no regulamento de
eontrolo metrologieo dos metodos c instrumentos de
medi9iio, quando exista, prevalecendo 0 valor apurado,
quando a infracao for aferida por aparelhos ou instrumentos devidamente aprovados nos termos legais e regulamentares.

c

2 - 0 auto de noticia assinado pela autoridade ou
agente de autoridade que 0 levantou ou mandou levantar
e, quando for possivel, pelas testemunhas.
3 - 0 auto de noticia levantado e assinado nos termos
dos numcros anteriores faz fe sobrc os factos presenciados
pelo autuante, ate prova em eontni.rio.
4 - 0 disposto no nilmero anterior aplica-se aos
elementos de prova obtidos atraves de aparelhos ou
instrumentos aprovados nos termos legais e regulamentares.
5 -A autoridade ou agente de autoridade que tiver
noticia, par denuncia au conhecimento proprio, de contraordena9ao que deva conhecer levanta auto, a que e correspondentemente aplicavel 0 disposto nos n.'" 1 e 2, com
as necessarias adaptayOes.
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Artigo 171.°
Idl'ntifkll~iio

do lIrguido

I - A identificayiio do arguido devc scr cfcluada alraves da indicayiio de:
a) Nome completo ou, quando se Irate de pessoa coleliva, denominayiio social;
b) Domicilio fiscal;
c) Numero do documenlO legal de idenlificayiio pessoal,
dala e rcspclivo serviyo cmissor e numcro dc identificayiio
fiscal;
d) NumclO do lilulo dc conduyuo c rcspctivo scrviyo
emlssor;
e) (Revogada.)
.f) Numero e idenlificayiio do documento que linda 0
exercieio da atividade, no ambito da qual a infrayiio foi
praticada.
2 - Quando se trale de eontraordenayao pralicada no
exercicio da conduyao e 0 agenle de aUloridade nao puder
identifiear 0 aulor da infrayiio, deve ser levantado 0 aulO de
contraordenayao ao titular do documento de identificayao
do veieulo, correndo contra ele 0 eorrespondente processo.
3 - Se, no prazo concedido para a defesa, 0 titular do
documento de identificayuo do veieulo identificar, com
todos os elementos constantes do n.o I, pessoa distinta
como aulOra da contraordenayuo, 0 processo csuspenso,
sendo instaurado novo processo contra a pessoa identificada como infratora.
4 - 0 processo referido no n.o 2 e arquivado quando
se comprove que oulra pessoa praticou a conlraordenayuo
ou houve utilizayao abusiva do veiculo.
5 - Quando 0 agente da aUlOridade nuo puder identificar 0 aulor da contraordenay50 e verificar que 0 litular do
documenlO de idenlificayiio c pessoa coletiva, deve esta
ser nOlifieada para, no prazo de 15 dias uleis, proeeder a
identifieayiio do condulor, ou, no easo de existir aluguer
operacional do veieulo, aluguer de longa durayiio ou 10eay50 finance ira, do locatario, com lodos os elementos
eonslantes do n." I sob pena de 0 processo eorrer contra
cia, nos lennos do n." 2.
6 - A pessoa coleliva, sempre que seja nOlifieada para
tal, deve, no prazo de 15 dias uteis, proceder aidenlificayao
de quem eonduzia 0 veieulo no momento da pralica da
infrayiio, indieando toelos os elementos constantes do n." I,
sob pena do proceSSO correr contra a peSsoa coleliva.
7 - No easo de existir aluguer operacional do vcieulo,
aluguer de longa durayao ou locayao financeira, quando for
identifieado 0 loeatario, c esle nOlificado para proceder a
identificayao do condulor, nos lermos do numero anterior,
sob pena de 0 proeesso eorrer contra ele.
8 - Quem infringir 0 disposto no numero anterior e
saneionado nos tennos do n.o 2 do artigo 4."
Anigo l71.°·A
mSfll"nSli dl" pl'ol"edimento

o

Artigo 172.°

disposlo no arligo anlerior nao se aplica as infrayoes comelidas pelos agenles das foryas e serviyos de
seguranya e orgaos de policia criminal quando aquelas
decorram do exercicio das suas funyoes e no ambito de
missilo superiormente aUlOrizada ou legalmente delerminada e desde que eonfinnada por deelarayiio da entidade
compelente.

CUlllfll"in1l'nto \'oluntario

I - Eadmilido 0 pagamenlO voluntiirio da eoima, pelo
minimo, nos lermos e com os efeitos estabelecidos nos
numeros seguinles.
2 - A opyiio de pagamento pelo minimo deve verificar-se no prazo de 15 dias uleis a eonlarda data da nOlifieayiio
para 0 efeilo.
3 - Em qualquer altura do processo, mas sempre antes
da deeis50, pode ainda 0 arguido oplar pelo pagamento
volunlario da coima, a qual, neSle caso, e liquidada pelo
minimo, sem prejuizo das custas que forem devidas.
4 - Scm prejuizo do dispOSIO no numero anterior, 0
pagamento voluntiirio da eoima delermina 0 arquivamenlO
do proeesso, salvo se aeontraordenayao for aplieavel sanyiio aeessoria, easo em que prossegue restrilO aaplieayiio
da mesma, ou se for apresentada defesa.
5 - (Revogado.)
Artigo 173."
GlIl"lIntili dl' CUllIfll"in1l'nto

I - Quando a notificay50 for efeluada no alo da verifieayiio da eonlraordenayiio, 0 infrmor deve, de imedialO
ou no prazo maximo de 48 horas, preSlar deposito de valor
igual ao minima da coima prcvista para a contraordcnayiio
impulada.
2-

Quaudu Q iufralur fur

llulifi~adQ

da l:Qlllraurdl:-

nayiio por via postal c niio prelender efetuar 0 pagamenlO
voluntiirio imedialO da eoima, deve, no prazo maximo de
48 horas apos a respeliva nOlificayao, preSlar deposito de
valor igual ao minimo da coima previsla para a conlraordenayao pralicada.
3 - Os depOsitos referidos nos n."" I e 2 destinam-se
a garantir 0 pagamento da coima em que 0 infrator possa
vir a ser condenado, sendo devolvido se niio houver lugar
a condcnayiio.
4 - Se nao for preslado deposito nos termos dos n.'" I
e 2, devem ser apreendidos provisoriamenle os seguintes
documenlOS:
a) 0 titulo de conduy50, se a sanyiio respeilar ao eondUlor;
b) 0 titulo de identificayiio do veiculo e 0 titulo de
regislo de propriedade, se a san930 respeitar ao litular do
documento de identificay50 do veieulo;
c) Todos os documenlOS referidos nas alineas anleriores,
se a sanyao respeilar ao condulor e eSle for, simultaneamente, titular do doeumento de idenlifieayiio do veiculo.
5 - No caso previsto no numero anterior devem ser
emilidas guias de substituiyao dos documenlos apreendidos, com validade pelo lempo julgado necessario e renov<\.veis atc aconelus50 do processo, devendo os mesmos ser
devolvidos ao infrator se enlrelanto for efeluado pagamento
nos termos do anigo anterior ou depOsito nos termos dos
n.'" I e2.
6 - No caso de ser preslado deposito e nao ser apresenlada defesa denim do prazo eSlipulado para 0 efeilo,
o deposito efetuado eonverte-se automatieamente em
pagamenlO, com os efeitos previstos no n." 4 do anigo
anterior.
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Artigo 174.<:1
Infraton:!! com

I-

au

0

san~(ks

2 - 0 arguido podc, no praw de 15 dias uleis, a conlar
da notifieayao:

por cUlIlplir

Sc, em qualqucr alO de fiscalizuyiio,

0

condutor

titular do documcnto de idcmific395,o do vciculo n5.o

tivercm cumprido as san90cs pccuniarias que anlcriormenlc
Ihes Coram aplicadas a titulo definitivo, 0 condulor cleve
proccdcr, de imcdialo, ao sell pagamcnto.

2 - Sc 0 pagamcnto nilo forcfctuado de imcdiato, cleve
proceder-se nos seguinlcs termos:
a) Se a sanyao respeilar ao condutor, e apreendido 0
titulo de conduyiio;
b) Sc a sanyiio rcspcitar ao titular do documcnto de
identificayiio do vciculo, silo apreendidos 0 titulo de identificayiio do vciculo C 0 titulo de rcgislO de propricdadc;
c) Se a sany3.o respeitar ao condutore ele for, simultaneamenle, titular do documento de identificayao do veiculo,
sao apreendidos lodos os docurnentos referidos nas alineas
anteriores.
3 - Nos casos previstos no nurnero anterior, a apreensao dos docurnenlos tern carater provisorio, sendo ernitidas
guias dc subSlituiyao dos mesmos, validas por 15 dias.
4 - Os docurnenlOS apreendidos nos tennos do nurnero
anterior sao devolvidos pela entidade autuante se as quantias em divida forem pagas naquele prazo.
5 - Se 0 pagamento nao for efetuado no prazo referido
no n. ll 3, procede-se it apreensao do veiculo, devendo a entidade autuante remeter os documentos apreendidos para a
unidade desconcentrada da Guarda Nacional Republicana
ou da Policia de Seguranya Publica da area onde foi realizada a ayao de fisealizayao, que asseguram, em colaborayao
com a ANSR, a inlerayao presencial com os cidadaos no
ambito do processo contraordenacional rodoviario.
6 - Se nao tiverem sido cumpridas as sanyoes aeessorias de inibiyao de conduzir ou de apreensao do veiculo,
procede-se it apreensiio efetiva do titulo de conduyiio ou
do veiculo, con forme 0 caso, para cumprimenlO da respctiva sanyao.
7 - 0 veiculo apreendido responde pelo pagamenlO
das quanlias devidas.
Artigo 175.ll
COll1uni~lI~iio dll infra~iio

lO dirdlo

d~ lIudi~iio lO

dl'floSli do arguido

I - Apas 0 levanlamento do auto, 0 arguido deve ser
notilicado:

a) Dos factos constilutivos da infrayiio;
b) Da legislayiio infringida e da que sanciona os factos;
c) Das sanyoes aplicaveis;
d) Do prazo concedido e do local para a apreSenlayaO
da defesa, bem como do prazo e local para apresenlayao
do requerimenlo para atenuayao especial ou suspensiio da
sanyao acessona;
e) Oa possibilidade de pagamenlO voluntario da coima
pelo minimo, nos lermos e com os efeilos referidos no
arligo 172.°, do prazo e modo de 0 efetuar, bern como das
eonsequeneias do nao pagamenlO;
f) Da possibilidade de requerer 0 pagamenlO da coima
em preslayoes, no local e prazo indicados para a apresenlayaO da defesa;
g) Do prazo para idenlificayao do autor da infrayao,
nos lermos e com os efeitos previstos nos n. os 3 e 5 do
artigo 171.°

a) Proceder ao pagamento voluntario da eoima, nos
termos e com os efeitos estabeleeidos no anigo 172.°;
b) Apresentar defesa e, querendo, indicar testemunhas,
ate ao limite de Ires, e oulros meios de prova;
c) Requerer alenuayiio especial ou suspensiio da sanyiio
aeessoria e, querendo, indicar testemunhas, ate ao limite
de tres, e oulros meios de prova;
d) Requerer 0 pagarnenlO da coirna em preslayOes, desde
que 0 valor minimo da eoima aplictl.vel seja igual ou superior a € 200.
3 - A dcfcsa e os rcqucrimcntos prcvistos no mimero
anlerior devem ser apresenlados por escrito, em lingua
portuguesa e conler os seguinles elemenlOS:

a) Numero do aUIO de contraordenayao;
b) Identificayao do arguido, atraves do nome;
c) Exposiyao dos faetos, fundamentayao e pedido;
d) Assinatura do arguido ou, caso existam, do mandatario ou representanle legal.
4 - 0 arguido, na defesa deve indicar expressamente
os faelOs sobre os quais ineide a prova, sob pena de indeferimento das provas apresentadas.
5 - 0 requerimenlo previsto na alinea d) do n." 2,
bern como os requerimentos para consulta do proeesso
ou para identificayiio do auior da eontraordenayiio nos
lennos do n.o 3 do artigo 171.°, devem ser apresenlados
em impresso de modelo aprovado por despaeho do presidenle da ANSR.
Artigo 176.°
Nolilicll~o{,s

1-

As nOlificayoes efetuam-se:

a) Por contaelO pessoal com 0 notificando no lugar em
que for enconlrado;
b) Medianle carta registada com aviso de receyao expedida para 0 domicilio ou sede do nOlificando;
c) Medianle carta simples expedida para 0 dornicilio ou
sede do notificando.
2 - A notifieayao por contacto pcssoal deve ser efetuada, sempre que possivel, no alO de autuayao, podendo
ainda ser utilizada quando 0 notilicando for encontrado
pela cntidadc competcntc.
3 - A notificayiio por contaclo pessoal pode ainda ser
utilizada para qualquer outro ate do processo se 0 notificando for encontrado pcla enlidade compelenle.
4 - Se nao for possivel, no ate de autuayao, proceder
nos lermos do n.o 2 ou se estiver em causa qualquer outro
alO, a nOlificayao pade ser efeluada atravcs de carta registada com aviso de receyao, expedida para 0 domicilio ou
sede do notificando.
5 - Se, porqualquer motivo, a carta previsla no nurnero
anlerior for devolvida a enlidade remelenle, a nOlificayiio
e reenviada ao notificando, para 0 seu domicilio ou sede,
atraves de carta simples.
6 - Nas infrayoes relativas ao exercicio da conduyiio
ou as disposiyoes que condieionem a admissao do vcieulo
ao trans ito nas vias publicas, eonsidera-se domicilio do
notificando, para cleitos do disposto nos n.o, 4 e 5:

a) 0 que consta na base de dados daAT como domicilio
fiscal;
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b) (RcIJogada.)
c) 0 que conste dos autos de contraordena~iio, nos casos

em 4ue 0 arguiJo nao seja resiJenle no lerri lurio nacional;
d) Subsidiariamente, 0 que conste do auto de contraordena~iio, nos easos em que este tenha sido indieado pelo
arguido aquando da notifiea~iio pessoal do auto.

e atc ao terceiro dia posterior ao dia designado para a pratica do ato, se for imprevisivel, conSlando da comunicacao
a indiea~iio do respetivo motivo e da dura~iio previsivel
do impedimento, sob pena de nao justifiea~ao da falta.
4 - Os elementos de prova da impossibilidade de compareeimento devem ser apresentados com a comuniea~iio
referida no numero anterior.

7 - Para as restantes infra~6es e para os mesmos efeitos, eonsidera-se domieilio do notifieando:
a) 0 que conste no registo organizado pela entidade
eompetente para eoneessiio de autoriza~iio, alvara, lieen~a
de atividade ou eredeneial; ou
b) 0 eorrespondente ao seu local de trabalho.
8 - A notifiea~iio por carta registada eonsidera-se efetuada na data em que for assinado 0 aviso de reee~iio ou no
tereeiro dia util apOs essa data, quando 0 aviso for assinado
por pessoa diversa do arguido.
9 - Na notifiea~iio por carta simples, prevista na alinea c) do n." I, deve ser junta ao pracessa eopia do ofieio de
envio da notifiea~iio com a indiea~iio da data da expediyiio
e do domicilio para 0 qual foi enviada, considerando-se a
notifiea~iio efetuada no quinto dia posterior data indieada,
comina~iio que deve constar do ato de notifica~iio.
10 - Quando a infraciio for da responsabilidade do titular do documento de identifieayao do veiculo, a notifica~iio,
no ato de autua~iio, pode fazer-se na pessoa do condutor.
II - Sempre que 0 notifieando se reeusar a reeeber
ou a assinar a notifica~ao, 0 agente eertifica a recusa,
eonsiderando-se efetuada a notifica~ao.

a

Artigo 179."
Ausl'ncia do arguido

a

A falta de comparcneia do arguido diligcncia de
que Ihe tenha sido comunicada nao obsta ao
prosseguimento do processo, salvo se a falta tiver sido
considerada justificada nos termos do artigo anterior, caso
em que c aplicilvel 0 regime nelc estabelccido.
inquiri~ao

Artigo 180."
1\ledida~

cauldares

Podcm ser impostas medidas eautelares, nos tcrmos
previstos em eada diploma legal, quando se revele necessario para a instru~ao do processo, OU para a defesa
da seguranya rodoviaria, e ainda quando 0 arguido exer~a
atividade profi~~ional autori7..ada, tilulada por alvam ou
Iicenciada pela Oire~iio-Geral de Via~iio, e tenha pratieado
a infra~ao no exereicio dessa atividade.

CAPiTULO III

Da dccisiio

Artigo 177."

Artigo 181."
1 - As lestemunhas, peritos Oll consultores lecnicos
indicados pelo arguido na defesa devem por ele ser apresentados na data, hora e local iodicados pela entidadc
instrutora do proeesso.
2 - Exeetuam-se do disposto no nlimero anterior os
perilos dos eSlabelecimentos, laboralorios ou servicos
oficiais, bem como os agenles de autoridade, ainda que
arrolados pelo arguido, que devem ser notifieados pela
autoridade adminiSlrativa.
3 - 0 arguido, as testemunhas, peritos e consultores
tccnicos podem ser ouvidos por videoconferencia, devendo
eonstar da ata 0 inicio e temlO da grava~iio de cada depoimento, informa~ao ou esclarecimento.
4 - Os depoimentos ou esclareeimentos reeolhidos
por videoconferencia niio sao reduzidos a escrito, nem
sendo necessaria a sua transcri~ao para efeitos de recurso,
devendo ser junta ao proeesso copia das grava~oes.
5 - Os depoimentos ou esclarecimentos prestados preseneialmenle podem ser dOCllmentados em meios tcenieos
audiovisuais.
Artigo 178."
Adiamento da diligl'ncia de inquiri.,-iio Ill- tI·~temunha~

1 - A diligcncia de inquiricao de lestemunhas, de peritos ou de consultores tccnicos, apenas pode ser adiada
uma unica vez, se a falta a primeira marca~iio tiver sido
eonsiderada j usti fi eada.
2 - Considera-sejustificada a falta motivada por facto
nao imputavel ao faltoso que 0 impe9a de eompareeer no
ato processual.
3 - A impossibilidade de comparecimento deve ser comunicada com cinco dias de antecedencia, se for previsivel,

De("i~iio

condenatoria

I - A decisao que aplica a coima OU a san~iio acesOOria
deve conter:
a) A identifica~ao do infrator;
b) A deseri~ao sumaria dos factos, das provas e das
circunstancias relevantes para a decisao;
c) A indicayiio das normas violadas;
d) A coima e a san~ao acessoria;
e) A condena~ao em custas.
2-

Oa decisiio deve ainda constar que:

a) A condenacao se toma definitiva e exequivel se naO
for judicialmenle impugnada por eserilo, eonstando de
alegayoes e conclusOes, no prazo de 15 dias ute is apos 0
seu conhecimento e junto da autoridade administrativa
que aplicou a coima;
b) Em caso de impugnayiio judicial, 0 tribunal pode decidir mediante audicncia ou, caso 0 arguido e 0 Ministcrio
Publico nao se oponham, mediante simples despacho.
3 - A decisao deve conter ainda:
a) Aordern de pagarnento da coirna e das custas no prazo
maximo de 15 dias uteis apos a decisao se tamar definitiva;
b)A indica~ao de que, no prazo referido na alinea anterior, pode requerer 0 pagamento da coima em prestayoes,
nos termos do disposto no artigo 183."

4 - Niio tendo 0 arguido exercido 0 direito de defesa,
a fundamenta~iio a que se refere a alinea b) do n.o I pode
ser feita por simples remissao para a auto de noticia.
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Artigo 182.<:1
ClIlIlprinu"nlo dll Ikdsiio

I - A coimn e as custas sao pagas no prazo de 15 dins
uteis a contar da data em que a decisao sc lorna definitiva,
dcvcndo 0 pagamcnlO cfctuar-sc nas modalidadcs lixadas
em rcgulamcnto.
2 - Niio e admitida a prorrogayao do prazo de paga-

mento, salvo quando haja deferimento do pediclo de pagamento da coimn em prcstayocs, dcvcndo cstc seT cfclundo
no prazo fixado para 0 crcilo.
3 - Sendo aplicada sanciio acess6ria, 0 seu cumprimento deve seT iniciado no prazo previslo no 0.° I, do
seguinle modo:

a) Tratando-sc de inibiciio de conduzir cfeliva, pcla
cntrega do titulo de condw;iio acmidadc compelentc;
b) Tralando-se de apreensiio do veiculo, pela sua entrcga
efeliva, bern como do documenlo que 0 identifica e do
titulo de regislO de propriedade e livrete do veiculo, no
local indicado na decisao, ou s6 pela entrega dos referidos
documentos quando 0 titular do documento de identificayao for nomeado seu fiel depositario;
c) Tratando-sc de outra sanyao aecssoria, deve proccder-se nos termos indicados na decisao condenatOria.

Artigo 183.°
1)lIgllll1~nto

dll ("oimlll'l\I prcslll....iks

I - Sempre que 0 valor minimo da coima aplicavcl
seja superior a 2 UC pode a autoridade administrativa, a
requerimento do arguido, autorizar 0 seu pagamento em
prestayoes mensa is, nao inferiores a € 50, pelo periodo
maximo de 12 meses.
2 - 0 pagamenlO da coima em prestayOcs pode ser requerido ate ao envio do processo a tribunal para execuyao.
3 - A falta de pagamento de alguma das prestayoes
implica 0 imcdiato vencimcnto das dcmais.
Artigo 184.°
COll1p~tl'ndll

dlll'nlidlldl' IIdminislrllti"lIl1pos

d~dsiio

o podcr de aprcciayao da cntidadc administrativa esgOla-se com a decisao, exccto quando e apresentado recurso
da decisao condenatoria, caso em que a entidade administrativa a pode revogar ate ao envio dos autos para 0
Ministerio Publico.
Artigo 185."
CustllS

I - As custas devem, cntre outras, cobrir as despesas efetuadas com franquias postais e comunicayoes telef6nicas, telcgnlficas, por telcc6pia ou por tmnsmissao
eletr6nica.
2 - Caso a coima seja paga voluntariamente, nos termos do n.o 2 do artigo 172.", nao ha lugar a custas.
3 - A dispcnsa de custas nos tcrmos do numero anterior
nao abrange:
a) Os casos em que e aprescntada defesa, pedido de
pagamento a prestayoes ou qualquer requerimento relativo
ao modo de cumprimento da sanyao acessoria aplicavcl;
b)As dcspcsas dccorrcntcs dos cxamcs medicos c analiscs toxicol6gicas lcgalmente prcvistos para a dctcnninayao
dos estados de innucnciado pclo aleool ou por substancias
psicotropicas;

c) As despesas decorrentes das inspeyoes impostas a
vcieulos;
d) As despesas resuhanles de qualquer diligcncia de
prova solicitada pelo arguido.
4 - 0 reembolso pelas despesas referidas no n.o I e calculado it razao de metade de I UC nas primeiras 50 folhas
ou frayao do processado e de urn dccimo de UC por cada
conjumo subsequcnte de 25 folhas ou frayao do processado.
5 - Nao hli lugar ao pagamcnto dc taxa de justilfa na
execulfao das decisoes proferidas em processos de contraordcnayao rodoviaria,
6 - 0 disposlO no prescme anigo nao exclui a aplicayao
de custas previstas noutro diploma legal, complemcntar
ou especial.
Artigo 185."-A
Cl'rtidiio

d~

dh'idll

I - Quando se verifique que a coima ou as custas nao
foram pagas, decorrido 0 prazo legal de pagamento, contado a partir da data em que a decisao se tomou definitiva,
eextraida certidao dc divida com basc nos clementos constames do processo de contraordenalfao.
2 - A certidao dc divida eassinada e autcnticada pelo
presidente daANSR ou por quem tiver competcncia delegada para 0 efeito, e contem os seguintes elementos:
a) Idemificayiio do agentc da infrayiio, incluindo 0 nomc
completo ou denominayao social, a residencia e 0 numcro
do documento legal de identificayiio ou, quando se trate
de pessoa coleliva, 0 nllmero de identificUl;:iio fiscal e 0
domicilio fiscal;
b) Descriyiio da infrayiio, incluindo dia, hora e local em
que foi cometida;
c) Numero do processo de contraordenayiio;
d) Provenicncia da divida c scu montante, espccificando
o montante da coima codas custas;
e) A data da decisiio condenatoria da coima ou custas,
a data da sua notificalfiio ao devcdor e a data em que a
decisiio condenatoria se tornou definitiva;
1) Quaisquer outras indicayoes uteis para 0 eficaz seguimenlO da execuyiio.

3 - A assinatura da cenidi'io de divida pode ser efetuada
por assinatura autografa autenticada com selo branco ou
por assinatura digital qualificada com certificado digital.
4 - A certidiio de divida serve de base it instruyao do
processo de execuyiio a promover pelos tribunais competentes, nos termos do regime geral do ilicito de mera
ordenayiio social.

CAPiTULO IV

Do rccurso
Artigo 186."
Rl'CUrsOS

As decisocsjudiciais proferidas em sede dc impugnayao
de decisoes administrativas admitem recurso nos termos
da lei geral aplicavcl as contraordenayoes.
Artigo 187."
Efl'itos do rc("urso

I - A impugnayiio judicial da deeisiio administrativa
que aplique uma coima, uma sanyiio acessoria ou delennine
a cassayao do titulo de conduyao tern cfcito suspensivo.
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2 - (ReIJogado.)
Artigo 187."·A
I - Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, it
revisao de deeisOcs definitivas ou transitadas em julgado
em materia de contraordenalfao rodoviaria e aplieavel 0
regime geral do ilicito de mera ordenayao social, sempre
que nao contrarie 0 disposto no presente diploma.
2 - A rcvisiio dc dccisocs dcfinitivas ou transitadas cm
julgado a favor do arguido nao cadmissivcl quando a condenayao respeitar it pnitica de contraordenayao rodoviaria
levc e tenharn decorrido dois anos ap6s a dcfinitividadc
ou tninsito em julgado da dccisao a rever.
3 - A revisao contra 0 arguido s6 c adrnissivcl quando
vise a sua condenalfao pela pratica de urn crime.

CAPiTULO V

Da

)Jrcscri~ao

Artigo 188."
I'n'scri~llo

do pnK"('dillll'lllO

I - 0 procedimento por contraordenayao rodoviaria
extingue-se por efeito da prescrilfao logo que, sobre a
pratiea da contraordenalfao, tenham decorrido dois anos.
2 - Sem prejllizo da aplicayao do regime de sllspensao
e de interrupyao previsto no regime geral do illcito de
mera ordenalfao social, a preserilfao do procedimento por
contraordcnayao rodoviaria interrompe-sc tambcm com a
notificayao ao arguido da decisao condenatOria.
Artigo 189."
Prt'Scri~iio

dll COilllll .. dliS Sl\n~ol"S llcl"ssoriliS

As eoimas c as sanyocs accssorias prcscrevem no prazo
de do is anos eontados a partir do eaniter definitivo ou do
transito emjulgado da decisao condenatOria.

Lei n.o 73/2013
de 3 de

setembro

Estabelece 0 regime fjnanceiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais

A Assembleia da Republica decreta, nos termos da
alinea c) do artigo 161." da Constituiyao, 0 seguinte:

TiTULO I
Objeto, definigoes e principios fundamentais
CAPiTULO I
Objcto c dcfinil;ocs
Artigo I."
Objeto
I - A presente lei estabcleee 0 regime finaneeiro das
autarquias locais e das entidades intennunicipais.

2 - Scm prejuizo do disposto em legislalfao especial,
as entidades mencionadas nas aHneas d) a g) do artigo
seguinte estao sujeitas ao regime previsto nas normas da
presente lei que expressamente as refiram.
Artigo 2."
Para efeitos da presente lei, consideram-se:
a) «Autarquias locais», os municipios e as freguesias;
b) «Entidades intennunicipais}), as areas metropolitanas
e as comunidades intennunicipais;
c) «Setor local», 0 conjunto de entidades incluidas no
subsetor da administrayao local das administrayoes publicas no ambito do Sistema Europeu de Contas Nacionais
e Regionais, nas ultimas contas setoriais publicadas pc1a
autoridade estatistica nacional;
d) «Entidades associativas municipais», as entidades
com natureza, forma ou designalfao de associalfao, participadas por municipios, independentemente de terem
sido criadas ao abrigo do direito publico ou privado, com
excelfao das entidades intennunicipais;
e) «Empresas locais», as sociedades constituidas ou participadas nos tenoos da lei, nas quais as entidades publicas
locais participantes possam exercer, de forma direta ou
indireta, uma influencia dominante em razao da veri ficalfao de urn dos seguintes requisitos, nos temlOS do regime
juridieo da atividade empresariallocal:
i) Detenyao da maioria do capital ou dos direitos de voto;
ii) Direito de designar ou destituir a maioria dos membros do orgao de gestao, de administrayao ou de fiscalizayao;
iii) Qualquer outra forma de eontrolo de gestao:

.f) «Serviyos e fundos autonomos do setor local», todos
os organismos do setor local, dotados de autonomia administrativa e financeira, que nao tenham natureza, fonna
e designayao de empresa publica, fundalfao ou associayao publicas, mesmo se submetidos ao regime aplicavel
a qualquer destas;
g) «Entidades publicas reclassificadas», as entidades,
com natureza, forma e designalfao de empresa publica,
fundalfao ou assoeiayao publieas, que tenham sido incluidas
no subsetor administralfao local das administralfOcs publicas no ambito do Sistema Europeu de Contas Nacionais
e Regionais, nas ultimas contas setoriais publicadas pela
autoridade estatistiea nacional;
h) «Compromissos», as obrigalfoes de efetuar pagamentos a tereeiros em contrapanida do fomeeimento de bens
e servilfos ou da satisfalfao de outras eondilfOcs, considerando-se os compromissos assumidos quando c executada
uma ayao formal pela entidade, como sejam a emissao
de ordem de eompra, nota de cneomenda ou documento
equivalente, ou a assinatura de urn contrato, acordo ou
protocolo, podendo tambcm tel' urn caniter permanente
e estar associados a pagamentos durante urn periodo indeterminado de tempo, nomeadamente saltirios, rendas,
cletricidade ou pagamentos de prestalfoes diversas;
i) «Responsabilidades eontingentes)}, possiveis obrigalfoes que resultem de factos passados e cuja existencia
e confinnada apenas pela ocorrencia ou nao de urn ou
mais aeontecimentos futuros ineertos nao totalmente sob
controlo da entidade, ou obrigayoes presentes que, resul-

5520

Diario da Repllblica, J. a serie- N. 0 J69- 3 de selembro de 20 J3

Diorio da Republica Ele/ronico:
Enderef;O Internet: http://dre.pt

Con/ac/os:

Deposito legal

D,· 8814185

ISS 0870-9963

Correio cIetronico: dre incm.pt
Tel.: 21 781 0870
Fax: 21 394 5750

Toda a l'OITl'spondenl'ia sohn' assinatur'as dl'H'nl Sl'r' dir'igida par'a a Impn'nsa :"Ial'ional-Casa da \tOl'da, S. A.
Unidadl' dl' P"hlil'a\'iil's Ofidais, l\larkl'ting l' "l'mlas, AH'nida Dr. Antllllio JOSl' dl' Almdda, III II11-1142 Lishoa

