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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da 

República 

 

 

Registo V. Ref.ª  Data 

   11-01-2023 

 

 

ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 432/XV/1 (PAN) - Reforça as garantias dos cidadãos 

no processo de revalidação das cartas de condução, procedendo à alteração do 

Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, e do Código da Estrada 

 

 Para os devidos efeitos, junto se envia o parecer relativo ao Projeto de Lei n.º 

432/XV/1 (PAN) - Reforça as garantias dos cidadãos no processo de revalidação 

das cartas de condução, procedendo à alteração do Decreto-Lei n.º 138/2012, de 

5 de julho, e do Código da Estrada, tendo as respetivas partes I e III sido aprovadas 

por unanimidade, na ausência do GP do PCP, DURP do PAN e DURP do L, na reunião 

de 11 de janeiro de 2023 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

 

(Fernando Negrão) 

mailto:1cacdlg@ar.parlamento.pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152185
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152185
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152185
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, 

LIBERDADES E GARANTIAS 

 

PARECER 

 

 

Projeto de Lei n.º 432/XV/1.ª (PAN) 

Reforça as garantias dos cidadãos no processo de revalidação das cartas de 

condução, procedendo à alteração do Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de 

julho, e do Código da Estrada 

  

 

 

PARTE I 3 CONSIDERANDOS 

 

I. a) Nota introdutória 

A Deputada única representante do Partido Pessoas-Animais e Natureza (PAN) tomou a 

iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei n.º 432/XV/1.ª 3 Reforça 

as garantias dos cidadãos no processo de revalidação das cartas de condução, procedendo à 

alteração do Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, e do Código da Estrada 

O Projeto de Lei foi apresentado ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do 

n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, bem como, da alínea b) do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 

119.º do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder de iniciativa da lei. 

Observa o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do Regimento e assume a forma de 

projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 119.º do Regimento. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151921
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Encontra-se redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o 

seu objeto principal e é precedido de uma breve exposição de motivos, cumprindo os requisitos 

formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

Observa igualmente os limites à admissão das iniciativas legislativas estabelecidos no n.º 

1 do artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa. 

O Projeto de Lei n.º 432/XV/1.ª (PAN) deu entrada a 16 de dezembro de 2022. A 21 de 

dezembro de 2022 foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), com conexão à Comissão de Economia, 

Obras Públicas, Planeamento e Habitação (6.ª). 

Foram solicitados pareceres ao Conselho Superior do Ministério Publico, ao Conselho 

Superior da Magistratura, à Ordem dos Advogados e ao Instituto da Mobilidade e Transportes 

e os pareceres entretanto recebidos podem ser consultados a todo o tempo na página do processo 

legislativo da iniciativa, disponível eletronicamente. 

 

I. b) Do objeto, conteúdo e motivação das iniciativas 

Com a iniciativa sub-judice, a proponente pretende alterar a legislação que regula a 

revalidação dos títulos de condução para assim se reforçarem as garantias dos cidadãos durante 

o decurso desse processo de renovação.  

Notando o elevado número de condutores que não procedeu à devida revalidação da sua 

carta de condução e que, como tal, circulam com um título caducado, situação que os pode 

sujeitar a uma multa, a proponente entende que tal se deve ao desconhecimento das novas regras 

que regulam esta matéria, bem como às circunstâncias excecionais resultantes da pandemia de 

COVID-19 e à ausência de um sistema de alerta de termo do prazo para revalidação do título 

de condução. 
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Assim, a proponente advoga a alteração ao Código da Estrada e ao Decreto-Lei n.º 

138/2012, de 5 de julho, que aprova o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir.  

Explicita a proponente que as alterações pretendidas se prendem com a criação da 

obrigatoriedade de notificação, por parte do IMT, dos condutores cujo prazo de validade da 

carta de condução se esteja a aproximar do seu termo.  

É igualmente proposta a introdução de um mecanismo de renovação automática dos 

títulos de condução, quando não seja necessária a apresentação do certificado de avaliação 

psicológica ou atestado médico, a alteração ou atualização de dados pessoais, ou não tenha sido 

solicitada pelo titular revalidação por outra via, numa aproximação ao mecanismo de renovação 

automática já aplicável ao Cartão de Cidadão.  

Por último, a proponente debruça-se sobre as situações em que a existência de um título 

caducado dá origem a uma sanção punível com coima, propondo uma alteração ao regime 

atualmente em vigor, tendo em conta que muitos condutores com a carta caducada 

desconhecem que estão a praticar uma infração rodoviária. 

A iniciativa em análise compreende quatro artigos preambulares. O primeiro, definido o 

seu objeto; o segundo, contendo as alterações ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, 

melhor explicitadas em quadro anexo à nota técnica elaborada pelos serviços da Comissão; o 

terceiro, de onde constam as alterações ao Código da Estrada, igualmente explicitadas no 

quadro anexo supra referido; e o quarto e último, respeitante à entrada em vigor. 
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I. c) Enquadramento legal 

Nos termos do artigo 1.º da iniciativa em análise, procede-se à alteração ao Decreto-Lei 

n.º 138/2012, de 5 de julho1_2 e do Código da Estrada, que foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

114/94, de 3 de maio, cuja redação atual e consolidada tem por base a republicação, em anexo, 

operada pelo artigo 11.º da Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro, sendo que o supracitado código 

faz parte integrante desta lei, com as alterações aprovadas e demais correções materiais. 

Em conformidade com o disposto na alínea b) do artigo 1.º conjugado com o artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, este ato legislativo aprova, em anexo, o Regulamento 

da Habilitação Legal para Conduzir (RHLC), do qual faz parte integrante do mesmo decreto-

lei.  

O artigo 2.º do projeto de lei em análise positiva a alteração dos n.os 6, 12 e 13 do artigo 

17.º do RHLC3, norma que versa sobre a revalidação dos títulos de condução, sendo que os 

referidos n.os, hodiernamente, determinam que: «A revalidação pode ser feita nos seis meses 

que antecedem o termo da validade do título»; «Podem ser definidos mecanismos de 

revalidação automática das cartas de condução por portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da modernização administrativa e dos transportes»; e «A portaria 

mencionada no número anterior pode regular, ainda, os termos necessários à revalidação 

automática das cartas de condução em conjunto com a renovação online do Cartão de Cidadão, 

 
1 Diploma consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal, salvo indicação em contrário. Consultas a 3/01/2023. 
2 Conjunto de normas que altera o Código da Estrada, aprova o Regulamento da Habilitação Legal para 
Conduzir e transpõe parcialmente a Diretiva n.º 2006/126/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de dezembro, relativa à carta de condução (Reformulação). Texto consolidado, acessível no sítio 
oficial da Internet da Eur-Lex (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt), em https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0126-20201101. Consultas a 3/01/2023. 
3 À presente data, a redação vigente das diversas normas que compõem o RHLC refletem as várias 
modificações. Importa destacar as últimas três alterações legislativas, as quais foram materializadas 
pela alínea c) do artigo 1.º e artigos 6.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 2/2020, de 14 de janeiro;  alínea e) do 
artigo 1.º, artigos 7.º, 8.º e 9.º; alínea e) do artigo 13.º e pela alínea c) do artigo 14.º e do anexo I do 
Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de dezembro3, disposições que procederam à alteração de um grupo 
de várias normas, dos anexos I, III e VIII do RHLC, de revogação de algumas normas e do anexo II e 
de republicação pelo anexo VI do sobredito decreto-lei, e pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/2021, 
de 24 de dezembro (modificação do artigo 21.º). 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-116041830
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-116041830-116041941
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-116041830
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099-114289564
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099-150910321
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099-150910325
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099-150948575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099-150948575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0126-20201101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0126-20201101
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0126-20201101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0126-20201101
https://files.dre.pt/1s/2020/01/00900/0000400012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/12/23802/0000200220.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/24800/0001900020.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/24800/0001900020.pdf
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realizada no portal ePortugal4, utilizando a Plataforma de Interoperabilidade da Administração 

Pública5_6 e mediante autenticação segura com recurso ao Cartão de Cidadão ou à Chave Móvel 

Digital». 

No que concerne ao n.º 6 desta disposição mantém a redação originária conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho7. 

Quanto ao n.º 12, esta norma foi aditada pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 2/2020, de 14 

de janeiro, a qual não sofreu qualquer alteração. 

E o teor vigente do n.º 13 foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de dezembro8 

e mantém esta redação. 

O artigo 3.º da presente iniciativa legislativa prevê a modificação do teor do artigo 130.º 

do Código da Estrada, o qual substancializa o regime de caducidade dos títulos de condução, 

in casu os n.os 3, 6 e 7, os quais, na redação atual9, preceituam que: 

«3- O título de condução caducado não pode ser renovado quando: 

a) [Revogada.] 

b) [Revogada.] 

c) O titular reprove, pela segunda vez, em qualquer das provas do exame especial 

de condução a que for submetido; 

d) Tenham decorrido mais de dez anos sobre a data em que deveria ter sido 

renovado»; 

 
4 Acessível em https://eportugal.gov.pt/servicos/revalidar-a-carta-de-conducao, consultado a 
3/01/2023. 
5 Designada abreviadamente por iAP. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2015, de 19 de 
junho estabelece a adoção preferencial da iAP na troca de informação entre serviços e organismos da 
Administração Pública, e aprova o regime de utilização e os níveis de serviço iAP. 
6 Mais esclarecimentos sobre a iAP em https://www.iap.gov.pt/web/iap/sobre-a-iap, consultados a 
3/01/2023. 
7 Texto original do ato legislativo, página 3437 do documento. 
8 Páginas 36-(22) e 36-(29) do documento. 
9 A qual foi conferida pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de dezembro, págs. 36-(12) e 
36-(13) do documento.  

https://eportugal.gov.pt/servicos/revalidar-a-carta-de-conducao
https://files.dre.pt/1s/2012/07/12900/0342603475.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/01/00900/0000400012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/01/00900/0000400012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/12/23802/0000200220.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-116041830-150903563
https://eportugal.gov.pt/servicos/revalidar-a-carta-de-conducao
https://files.dre.pt/1s/2015/06/11800/0414304146.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/06/11800/0414304146.pdf
https://www.iap.gov.pt/web/iap/sobre-a-iap
https://files.dre.pt/1s/2012/07/12900/0342603475.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/12/23802/0000200220.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/12/23802/0000200220.pdf
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«6- [Revogado.]»; e 

«7- Quem conduzir veículo com título caducado, nos termos previstos no n.º 1, é 

sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600». 

Cumpre igualmente mencionar que, no âmbito das medidas de combate à pandemia 

provocada pela doença COVID-19, o n.º 7 do artigo 16.º10 do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 

13 de março, determina que a validade das cartas de condução é determinada nos termos do 

Regulamento (UE) 2021/267 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 

202111 12.  

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT)13_14 é a entidade que tem como 

responsabilidade, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do RHLC, a emissão, revogação e 

cancelamento dos títulos de condução, com exceção dos títulos para a condução de veículos 

pertencentes às forças militares e de segurança, tendo em conta as disposições do Código da 

Estrada e daquele regulamento.  

O IMT divulga um conjunto de informações sobre a revalidação15 da carta de condução, 

como: quem pode solicitar a revalidação da carta de condução; quando tem de o fazer; onde a 

pode solicitar, online16, presencialmente num balcão do IMT, Espaço do Cidadão ou junto de 

 
10 Como institui o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, esta disposição produziu 
efeitos desde 9 de março de 2020.  
11 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0267, 
consultado a 3/01/2023. 
12 Ato legislativo, que estabelece medidas específicas e temporárias, em face da persistência da crise 
de COVID-19, relativas à renovação ou prorrogação de determinados certificados, licenças e 
autorizações e ao adiamento de determinados controlos periódicos e formação contínua em 
determinados domínios da legislação em matéria de transportes e à prorrogação de determinados 
prazos referidos no Regulamento (UE) 2020/698. 
13 Página eletrónica acessível em https://www.imt-ip.pt, consultada a 3/01/2023. 
14 À presente data, a sua orgânica é concretizada pelo Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 77/2014, de 14 de maio retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 31/2014, de 23 de junho, alterado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2015, de 21 de 
maio e pelo Decreto-Lei n.º 79/2016, de 23 de novembro. 
O IMT é, nos termos dos n.os 1 dos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, na 
redação atual, a um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de 
autonomia administrativa e financeira e património próprio, e um organismo central com jurisdição sobre 
todo o território nacional. 
15 Disponíveis em https://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/CartaConducao/Revalidacao/Paginas/Revalidacao.aspx, 
consultados a 3/01/2023. 
16 IMTonline acessível em http://www.imtonline.pt/, consultado a 3/01/2023. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-130241777-185435129
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-130241777
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-130241777
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0267
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-114321099-150907859
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/CartaConducao/Revalidacao/Paginas/Revalidacao.aspx
http://www.imtonline.pt/
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-130241777-176241058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0267
https://www.imt-ip.pt/
https://files.dre.pt/1s/2012/10/21100/0627506282.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/77-2014-25344767
https://files.dre.pt/1s/2014/06/11800/0333903339.pdf
https://files.dre.pt/1s/2014/06/11800/0333903339.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/05/09800/0261402660.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/05/09800/0261402660.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/11/22500/0414104142.pdf
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/CartaConducao/Revalidacao/Paginas/Revalidacao.aspx
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/CartaConducao/Revalidacao/Paginas/Revalidacao.aspx
http://www.imtonline.pt/
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um parceiro do IMT; quais os documentos necessários a apresentar quer online como 

presencialmente.  

Uma das últimas notícias do IMT, com data de 28 de dezembro de 202217, informa que 

iniciou nesse mesmo dia, a segunda fase de notificações a condutores, agora dirigida àqueles 

que se encontram no período de seis meses anteriores à data de caducidade da carta de 

condução, alertando-os para procederem à sua revalidação.  

A qual refere que a primeira fase de um serviço de comunicação direta aos condutores 

com cartas de condução caducadas, ou em vias de caducar, alertando-os para a necessidade de 

proceder à sua revalidação, teve início no dia 30 de novembro, sendo que o IMT, através da 

notícia de 29 de novembro de 202218, dá nota desse mesmo serviço, bem como apresenta 

perguntas e respostas sobre esse procedimento. 

Este serviço informativo será efetuado, numa primeira fase, para os condutores com a 

categoria de ligeiros (B), através dos seguintes canais de comunicação: SMS; email; e serviço 

postal. 

A ANIECA - Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel19, 

hoje ANIECA - Associação Nacional de Escolas de Condução, no sítio da Internet20 apresenta 

várias informações. 

Ao nível do ordenamento jurídico internacional, remete-se para a análise expendida na 

nota técnica elaborada pelos serviços da Comissão, que respeita aos ordenamentos francês e 

espanhol. 

 

 
17 Disponível em https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-
CartaConducao28122022.aspx, consultada a 3/01/2023. 
18 Consultada em https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-
carta%E2%80%93Envio-comunicacao-condutores.aspx, a 3/01/2023. 
19 Cuja declaração de utilidade pública foi efetuada pelo Despacho n.º 11311/2010, de 12 de julho. 
20 Acessível em https://site.anieca.pt/quem-somos/, consultado a 3/01/2023.  

https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-CartaConducao28122022.aspx
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-carta%E2%80%93Envio-comunicacao-condutores.aspx
https://site.anieca.pt/quem-somos/
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-CartaConducao28122022.aspx
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-CartaConducao28122022.aspx
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-carta%E2%80%93Envio-comunicacao-condutores.aspx
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Revalidacao-carta%E2%80%93Envio-comunicacao-condutores.aspx
https://files.dre.pt/2s/2010/07/133000000/3741837418.pdf
https://site.anieca.pt/quem-somos/
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I. d.) Enquadramento parlamentar  

Consultada a base de dados da atividade parlamentar (AP), verifica-se que está pendente 

a seguinte iniciativa, conexa com a matéria do projeto de lei em apreço: Projeto de Lei n.º 

411/XV/1.ª (IL) 3 <Simplifica o procedimento de renovação da carta de condução (Sétima 

alteração ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho)=. Compulsada a mesma base de dados, 

não foram localizadas, na legislatura passada, iniciativas conexas com a matéria em análise na 

presente iniciativa. 

 

 

 

PARTE II 3 OPINIÃO DO RELATOR 

 

 O signatário do presente relatório abstém-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião 

política sobre o Projeto de Lei n.º 432/XV/1.ª (PAN), a qual é, de resto, de <elaboração 

facultativa= nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

 

1. A Deputada única representante do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) 

apresentou o Projeto de Lei n.º 432/XV/1.ª 3 <reforça as garantias dos cidadãos no 

processo de revalidação das cartas de condução, procedendo à alteração do Decreto-

Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, e do Código da Estrada=. 

 

2. Na iniciativa prevê-se, em suma, (i.) a obrigatoriedade de notificação, por parte do 

IMT, dos condutores cujo prazo de validade da carta de condução se esteja a 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152143
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152143



