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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 

«PROPOSTA DE LEI Nº 131/XII/2ª - QUE ALTERA O CÓDIGO DA ESTRADA, 

APROVADO PELO DECRETO-LEI Nº 114/94, DE 3 DE MAIO, E O DECRETO-LEI 

Nº 44/2005, DE 23 DE FEVEREIRO» 

PARECER 

Sobre o diploma acima referenciado, cumpre a esta Associação dizer o seguinte: 

1 – Pretende o legislador introduzir no, vulgarmente, denominado CÓDIGO DA 

ESTRADA alterações várias, tais como: 

 Colmatar e suprir falhas que resultaram da identificação, pelo Tribunal 

Constitucional, de inconstitucionalidades (n.º 4 do artigo 175.º e n.º 2 do artigo 

138.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de 

Maio, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro); 

 Reforço da segurança dos peões e utilização de bicicletas na via pública; 

 Introdução de ajustamentos e alguns aperfeiçoamentos em matéria de 

regulação de trânsito, considerados indispensáveis para a melhoria do 

ambiente rodoviário; 

 Redução do limite da taxa do álcool no sangue para condutores em regime 

probatório e condutores de veículos de socorro ou de serviço urgente, de 

transportes coletivos de crianças e jovens até aos 16 anos, táxis, automóveis 

pesados de passageiros ou de mercadorias, ou de transporte de mercadorias 

perigosas, passando a ser sancionados com coima os que apresentem uma 

taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2g/l; 

 Alterações processuais no âmbito das contraordenações rodoviárias. 
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Todas as alterações são plausíveis porque vistas com agrado e de grande efeito na 

perspetiva da segurança de pessoas e bens. 

 

ANÁLISE JURÍDICA  

Artigo 17.º - Bermas e passeios  

Sem prejuízo do disposto no número anterior, os velocípedes conduzidos por crianças 

menores de 10 anos podem utilizar os passeios, desde que os conduzam à velocidade 

de passo e não ponham em risco ou perturbem os peões  

Este princípio deve ser interpretado conjuntamente com a regra constante do artigo 

104.º que equipara a condução de velocípedes por crianças menores de 10 anos ao 

trânsito de peões. 

Todavia, são muitos os ciclistas que vão ficar fora do alcance do preceito – crianças 

entre os 10 e os 12 anos. 

 

Artigo 32.º - Cedência de passagem a certos veículos  

Os condutores devem ceder passagem aos velocípedes que atravessem as faixas de 

rodagem nas passagens assinaladas  

Este anteprojeto demonstra uma preocupação em fomentar o uso da bicicleta em 

alternativa ao veículo automóvel, estabelecendo regras adequadas, de forma a reduzir 

os potenciais riscos a que estão sujeitos os ciclistas.  

 

Artigo 55.º - Transporte de crianças em automóvel  
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As crianças com menos de 12 anos de idade, transportadas em automóveis 

equipados com cintos de segurança, devem ser seguras por sistema de retenção 

homologado e adaptado ao seu tamanho e peso, desde que tenham altura inferior a 

135 cm  

 

Na atual redação, as crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de 

altura, transportadas em automóveis equipados com cintos de segurança, devem ser 

seguras por sistemas de retenção. 

Tratando-se de uma relação de conjunção entre as expressões “menos de 12 anos de 

idade” e “menos de 150 cm de altura”, basta que falte um desses requisitos que são 

cumulativos, para que a criança deixe de estar obrigada a utilizar o dispositivo de 

segurança. 

A proposta obriga, assim, os condutores de automóveis ligeiros a transportarem 

menores de 12 anos e altura inferior a 135 cm com dispositivo de segurança. 

 

Artigo 90.º - Regras de condução  

Os condutores de velocípedes podem seguir a par, devendo circular em fila quando se 

aproxima qualquer veículo pela retaguarda  

Esta autorização pode pôr em causa a segurança dos ciclistas e demais utilizadores das 

vias de trânsito. 

 

Artigo 119.º- A – Cancelamento temporário de matrícula  

[…]  
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a) Quando o veículo tenha sido objeto de candidatura a incentivo ao abate, enquanto 

o respetivo processo se encontre pendente  

Fica registado com agrado que o Estado recuou na decisão de acabar com o incentivo 

ao abate. 

 

Artigo 169.º - Competência para o processamento e aplicação das sanções  

A competência para o processamento das contraordenações previstas no artigo 71.º 

e a competência para aplicação das respetivas coimas e sanções acessórias podem 

ser atribuídas, respetivamente, à Câmara Municipal competente para aprovar a 

localização do parque ou zona de estacionamento e ao presidente da referida 

Câmara Municipal, por designação do membro do Governo responsável pela área da 

administração interna, mediante proposta da Câmara Municipal, com parecer 

favorável da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde que reunidas as 

condições definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área da 

administração interna  

A futura legislação, a que a presente Proposta dará corpo, vem confirmar uma prática 

reiterada em alguns Municípios do País. 

A ANAFRE nada tem a opor. 

Nestes termos, a ANAFRE comunica que o seu PARECER é FAVORÁVEL à consumação 

das alterações à Lei em causa, nos termos em que vem definida, recolocando, no 

entanto, a necessidade de dever colmatar-se o hiato denunciado na última parte do 

nosso comentário ao Artº 17º-. 

Lisboa, 17 de abril de 2013 


