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Proposta de Lei n.º 131/XII 

    

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

de maio, e o Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro 

 

Propostas de Alteração 
 

 

Artigo 77.º 

Vias de trânsito reservadas 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – Pode ser permitida em determinados casos a circulação nas vias referidas no número 1 por 

veículos de duas rodas, mediante deliberação da Câmara Municipal competente em razão do 

território. 

4 – A permissão prevista no número anterior é aprovada mediante parecer da Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e deve 

definir especificamente: 

a) A via ou vias que abrange e a respetiva localização; 

b) A classe ou classes de veículos autorizadas a circular em cada via, nomeadamente 

velocípedes e ou motociclos e ciclomotores. 

5 – [anterior número 3] 

 

 

Artigo 78.º-A  

Zonas residenciais ou de coexistência 

1 – Numa zona residencial ou de coexistência devem ser observadas as seguintes regras: 

(…) 

 

 

Artigo 78.º-B [novo] 

Regulamentação das zonas de coexistência 

O Governo regulamenta no prazo de sessenta dias as regras fundamentais de desenho urbano 

da via pública a aplicar nas zonas referidas no artigo anterior, tendo por base os princípios do 

desenho inclusivo, considerando as necessidades dos utilizadores vulneráveis, inclusive com a 

definição de uma plataforma única, onde não existam separações físicas de nível entre os 

espaços destinados aos diferentes modos de deslocação. 
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Artigo 90.º 

Regras de condução 

1 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

2 – Os velocípedes podem circular paralelamente numa via, exceto em vias com reduzida 

visibilidade ou durante engarrafamentos, desde que não circulem em paralelo mais que dois 

velocípedes e tal não cause perigo ou embaraço ao trânsito. 

3 – Os condutores de velocípedes devem transitar pelo lado direito da via, conservando das 

bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes. 

4 – […]. 

 

 

Artigo 175.º 
Comunicação da infração e direito de audição e defesa do arguido 

1 - [...] 
2 - [...] 
3 - A defesa e os requerimentos previstos no número anterior devem, sob pena de não ser 
apreciados, ser apresentados por escrito, em língua portuguesa e conter os seguintes 
elementos: 
a) [...] 
b) [...]  
c) [...] 
d) [...] 
4 - O incumprimento do disposto no número anterior determina a notificação do arguido para, 
no prazo de 15 dias, suprir as irregularidades, sob pena de não apreciação da defesa ou dos 
requerimentos apresentados. 

5 – [atual n.º 4 da PPL] 

6 - O requerimento previsto na alínea d) do n.º 2, bem como os Aos requerimentos para 

consulta do processo ou para identificação do autor da contraordenação nos termos do n.º 3 

do artigo 171.º são aplicáveis, com as necessárias adaptações, os requisitos previstos nos 
números 3 e 4 devem, sob pena de não ser apreciados, ser apresentados em impresso de 
modelo aprovado por despacho do presidente da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária. 
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Artigo 188.º 
Prescrição do procedimento 

Ao procedimento por contraordenação rodoviária é aplicável o regime de prescrição previsto 
no regime geral do ilícito de mera ordenação social, incluindo no que respeita à suspensão e 
interrupção da prescrição. 
 
 
 

Artigo 189.º 
Prescrição da coima e das sanções acessórias 

As coimas e as sanções acessórias prescrevem no prazo previsto no regime geral do ilícito de 
mera ordenação social de dois anos contados a partir do caráter definitivo ou do trânsito em 
julgado da decisão condenatória. 
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