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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Estabelece o regime juridico aplicavel ao transporte rodoviario de mercadorias efectuado na

Regido Aut6noma dos Acores por meio de veiculos com peso bruto igual ou superior a 2500 kg

0 novo regime juridico de transporte rodovierio de mercadorias par conta de outrem,

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 257/2007, de 16 de Julho, veio colocar novas exigéncias ao

mercado do transporte rodovierio de mercadorias, as quais nä° se coadunam integralmente

corn a realidade regional, nomeadamente cam a estrutura empresarial, a reduzida dimenseo

do mercado e as diferentes condicOes inerentes a prestacâo de servicos, pelo que se revela

necesserio criar urn regime juridico pr6prio e ajustado a realidade regional.

Corn efeito, a insularidade e a descontinuidade territorial da Regieo AutOnoma dos A9ores,

bem como a sua baixa densidade demogrefica quando comparada corn outras zonas do

pals, conferem ao mercado regional de transporte rodovierio de mercadorias caracteristicas

especificas, sendo constituido ern regra par micro e pequenas empresas que efectuam

transportes de curta distancia.

Nesta conformidade, sem prejuizo da legislacao comuniteria aplicavel — a Directive

96/26/CE, do Conselho, de 29 de Abril, e a Directive 98/76/CE, do Conselho, de 1 de

Outubro — pelo presente diploma estabelece-se urn regime mais consenteneo corn as

necessidades e caracteristicas especificas da Regiâo em materia de acesso a actividade e

de organizacäo do mercado do transporte rodovierio de mercadorias, neste se incluindo urn

regime transitOrio, devidamente enquadrado, que permite uma gradual e efectiva transicao

do sector para uma estrutura empresarial baseada em novas exigencies.

Finalmente, estabelecem-se e clarificam-se as competéncias dos servicos da administraceo

regional autOnoma dos Acores corn responsabilidade na area dos transportes terrestres para

intervir no ambito do licenciamento, regula95o e fiscaliza9ão da actividade de transporte

rodovierio de mercadorias

a) - Departamento Governamental
b) - Direccao Regional
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a)

b)

Foi ouvida a Camara de Comercio e IndOstia dos Acores.

Assim, nos termos da alinea f) do artigo 88.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiäo

Aut6noma dos Acores, o Governo Regional apresenta a Assembleia Legislativa a seguinte

proposta de Decreto Legislativo Regional:

CAPiTULO I

DisposigOes gerais

Artigo 1.°

Am b ito

1. 0 presente diploma aplica-se ao transporte rodoviario de mercadorias efectuado na

Regiào AutOnoma dos Acores por meio de veiculos automOveis ou conjuntos de

veiculos de mercadorias, corn peso bruto igual ou superior a 2500 kg.

2. Nâo estão abrangidos pelas normas de acesso a actividade e de acesso e

organizacáo do mercado previstas nos capitulos II e III do presente diploma:

a) Os transportes de produtos ou mercadorias directamente ligados a gestäo

agricola ou dela provenientes efectuados por meio de reboques atrelados aos

respectivos tractores agricolas;

b) Os transportes de envios postais realizados no ambito da actividade de

prestador de servicos postais;

c) A circulacâo de veiculos aos quais estejam ligados, de forma permanente e

exclusiva, equipamentos ou máquinas;

d) Os transportes rodoviarios de mercadorias de 'ambito nacional ou

internacional e os transportes de cabotagem.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccäo Regional
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a)

b)

3. Aos contratos de transporte de mercadorias respeitantes a prestacOes do servico a

efectuar exclusivamente no territOrio da Regiâo AutOnoma dos Acores 6 aplic6vel o

regime juridico do contrato de transporte rodovi6rio nacional de mercadorias.

Artigo 2.°

Definicems

Para efeitos do disposto no presente diploma, considera-se:

a) «Transporte rodoviärio de mercadorias» a actividade de natureza logistica e

operacional que envolve a deslocacäo -Fisica de mercadorias em veiculos automOveis

ou conjuntos de veiculos, podendo envolver ainda operacOes de manuseamento

dessas mercadorias, designadamente grupagem, triagem, recepcao,

armazenamento e distribuic5o;

b) «Transporte por conta de outrem ou pOblico» o transporte de mercadorias realizado

mediante contrato, que nä° se enquadre nas condicOes definidas na alinea seguinte;

c) «Transporte por conta prOpria ou particular» o transporte realizado por pessoas

singulares ou colectivas em que se verifiquem cumulativamente as seguintes

condicees:

i) As mercadorias transportadas sejam da sua propriedade, ou tenham sido

vendidas, compradas, dadas ou tomadas de aluguer, produzidas, extraidas,

transformadas ou reparadas pela entidade que realiza o transporte e que

este constitua uma actividade acessOria no conjunto das suas actividades;

fi) Os veiculos utilizados sejam da sua propriedade, objecto de contrato de

Iocacao financeira ou alugados em regime de aluguer sem condutor;

iii) Os veiculos sejam, em qualquer caso, conduzidos pelo proprietario ou

locathrio ou por pessoal ao seu servico;

d) «Mercadorias» toda a especie de produtos ou objectos, corn ou sem valor comercial,

que possam ser transportados em veiculos automOveis ou conjuntos de veiculos;

a) - Departamento Govemamental
b) - Dirac* Regional
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

e) «Transporte regional» o transporte que se efectua totalmente no territOrio da Regiâo

AutOnoma dos Acores;

t) ((Transporte combinado» o transporte de mercadorias em que, na parte inicial ou

final do trajecto, se utiliza o modo rodoviario e, na outra parte, o modo a6reo e a via

maritima;

g) «Transportes especiais» os transportes que, designadamente pela natureza ou

dimensào das mercadorias transportadas, devem obedecer a condigOes t6cnicas ou

a medidas de seguranga especiais;

h) «Transportes equiparados a transportes por conta prOpria» os que integrem urn

transporte combinado e se desenvolvam nos percursos rodovikios iniciais ou

terminais, desde que seja cumprida a condigão prevista na subalinea i) da alinea c) e

o veiculo tractor seja propriedade da empresa expedidora, objecto de contrato de

locagäo financeira ou de aluguer sem condutor e seja conduzido pelo proprietario,

locatário ou pessoal ao seu servigo, mesmo que o reboque esteja matriculado ou

tenha sido alugado pela empresa destinathria, ou vice-versa, no caso dos percursos

rodoviarios terminals;

i) «Transportes em regime de carga completa» os transportes por conta de outrem em

que o veiculo 6 utilizado no conjunto da sua capacidade de carga por urn (inico

expedidor;

j) «Transporte ern regime de carga fraccionada» os transportes por conta de outrem

em que o veiculo e utilizado por fracgäo da sua capacidade de carga por värios

expedidores;

I) «Guia de transporte» o documento descritivo dos elementos essenciais da operagào

de transporte e que estabelece as condigOes de realizagão do contrato entre o

transportador e o expedidor;

m) «Expedidor» a pessoa que contrata corn o transportador a deslocagão das

mercadorias.

a) - Departamento (lovernamental
b) - Direeeão Regional
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a)

b)

CAPITULO II

Acesso a actividade

Artigo 3.°

Licenciamento da actividade

1. A actividade de transporte regional rodoviario de mercadorias por meio de veiculos

de peso bruto igual ou superior a 2500 kg, so pode ser exercida por sociedades

comerciais ou cooperatives, licenciadas pela direccao regional competente em

materia de transportes terrestres.

2. A licence a que se refere o nOrnero anterior consubstancia-se num alvara que 6

intransmissivel e emitido por um prazo nä° superior a cinco anos, renovavel por igual

periodo, mediante comprovagäo de que se mantem os requisitos de acesso e de

exercicio de actividade.

3. No caso de licence para a actividade de transporte regional rodoviario de

mercadorias por conta de outrem, exclusivamente por meio de veiculos ligeiros, esta

especificacäo deve constar do alvara.

4. A direcceo regional referida no n.° 1 procede ao registo, nos termos da lei em vigor,

de todas as empresas que realizem transporte regional rodoviario de mercadorias

por conta de outrem.

Artigo 4•°

Requisitos de acesso e exercicio da actividade

1. Säo requisitos de acesso e exercicio da actividade de transporte regional rodovierio

de mercadorias por conta de por meio de veiculos de peso bruto superior a 2500 kg,

a idoneidade, a capacidade profissional e a capacidade financeira.

2. È ainda requisito de exercicio da actividade que a empresa tenha a sua situacao

contributive regularizada perante a administracäo fiscal e a seguranca social.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccao Regional
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Artigo 5.°

ldoneidade
1. A idoneidade e aferida pela inexistencia de impedimentos legais, nomeadamente a

condenagào por determinados ilicitos praticados pelos administradores, directores ou

gerentes.

2. Sao consideradas idOneas as pessoas relativamente as quais näo se verifique algum

dos seguintes impedimentos:

a) Proibigao legal para o exercicio do comêrcio;

b) Condenagào corn pena de prisäo efectiva igual ou superior a 2 anos,

transitada em julgado, por crime contra o patrimOnio, por trefico de

estupefacientes, por branqueamento de capitals, por fraude fiscal ou

aduaneira;

c) Condenag5o, corn transit° em julgado, na medida de seguranga de interdigão

do exercicio da profissao de transportador, independentemente da natureza

do crime;

d) Condenag5o, corn transit() ern julgado, por infracgOes graves a

regulamentagao sobre os tempos de condug5o e de repouso ou

regulamentagão sobre a seguranga rodoviaria, nos casos em que tenha sido

decretada a interdig5o do exercicio da profissào de transportador;

e) Condenagao, corn transit° em julgado, por infracgOes cometidas as normas

relatives ao regime das prestagOes de natureza retributive ou as condigOes de

higiene e seguranga no trabalho, a protecgao do ambiente e

responsabilidade profissional, nos casos em que tenha sido decretada a

interdigao do exercicio da profiss5o de transportador.

3. Para efeitos do presente diploma, quando seja decretada a sang5o acess6ria de

interdig5o do exercicio da actividade, os administradores, directores ou gerentes em

fungOes a data da infracg5o que originou a sang5o acess6ria deixam de preencher o

a) - Departamento Governamental
b) - Direcego Regional
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REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

requisito de idoneidade durante o periodo de interdigão fixado na decisäo

condenatária.

Artigo 6.°

Capacidade profissional

1. A capacidade profissional deve ser preenchida por pessoa que, sendo titular do

certificado de capacidade profissional a que se refere o artigo 7• 0, detenha poderes

para obrigar a empresa, isolada ou conjuntamente, e a dirija em permanéncia e

efectividade.

2. Para efeitos do cumprimento do requisito de capacidade profissional, a pessoa que

assegura este requisito deve fazer prova da sua inscricao na seguranga social, na

qualidade de quadro de direccâo da empresa.

3. A mesma pessoa nâo pode assegurar o requisito de capacidade profissional a mais

de uma empresa, salvo se pelo menos 51 % do capital social de cada uma das

empresas por ela dirigidas pertencer ao mesmo stick), pessoa singular ou colectiva.

Artigo 7•°

Certificado de capacidade profissional
1. 0 certificado de capacidade profissional para transporte regional rodovibrio de

mercadorias é emitido pela direccäo regional referida no n.° 1 do artigo 3.° a pessoas

que:

a) Tenham frequentado accao de formagão sobre as matèrias referidas na lista

constante do Anexo I ao presente diploma e obtenham aprovagão em exame,

realizado de acordo corn as regras constantes do Anexo II ao presente diploma;

ou

b) Comprovem curricularmente ter, pelo menos, cinco anos de experiência prätica

ao nivel de direccao numa empresa licenciada para transportes rodoviärios de

mercadorias e obtenham aprovagäo em exame especifico de controlo.

a) - Departamento Governamental
b) - Direccao Regional
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REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

2. As pessoas detentoras de curso do ensino superior ou de curso reconhecido

oficialmente nos quais tenham sido ministradas alguma ou algumas materias

referidas na lista do Anexo I, podem ser dispensadas do exame relativamente a essa

ou a essas materias.

3. Os titulares de certificado de capacidade profissional, a que se refere o artigo 6.° do

Decreto-Lei n.° 3/2001, de 10 de Janeiro, adaptado a Regiao Autemoma dos Acores

pelo Decreto Legislativo Regional n.° 17/2002/A, de 15 de Maio, ficam abrangidos

pela dispensa a que se refere o nOrnero anterior, relativamente as materias de

avaliacao comuns.

4. A validade do certificado profissional do responsavel da empresa, por periodo

superior a cinco anos, fica dependente do exercicio da profissao corn boas pi-Micas,

tendo em conta as infraccties as normas relatives a actividade transportadora,

regulamentacao social de transportes, a seguranca rodovibria e a proteccao do

ambiente, bem como a formacao profissional.

5. A comprovacao da frequancia da formacao e as condiceies de realizacao de exames

referidas no n.° 1, assim como as condicties de validade do certificado de

capacidade profissional por periodo superior a cinco anos, sac) definidas por portaria

do membro do Governo Regional competente em materia de transportes terrestres.

Artigo 8.°

Capacidade financeira
1. A capacidade financeira consiste na posse de recursos financeiros necesserios para

garantir o inicio da actividade e a boa gestao da empresa.

2. Para efeitos de inicio de actividade, as empresas devem dispor de um capital social

minim° de € 50 000, salvo se pretender exercer a actividade exclusivamente por

meio de veiculos ligeiros caso em que o capital social minimo é de € 25 000.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direeflo Regional
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

3. Durante o exercicio da actividade, as empresas que possuam na sua frota veiculos

automOveis pesados licenciados, deveräo dispor de urn montante de capital prOprio

que não pode ser inferior a € 9 000 pelo primeiro veiculo autornOvel licenciado e €

5000 ou € 1000 por cada veiculo autornOvel adicional, consoante se trate de veiculo

pesado ou ligeiro.

4. Durante o exercicio da actividade, as empresas que apenas possuam na sua frota

veiculos autornOveis ligeiros licenciados, deveräo dispor de urn montante de capital

prOprio que nä° pode ser inferior a € 5000 pelo primeiro veiculo automOvel licenciado

e € 1000 por cada veiculo autornOvel adicional.

5. A comprovacâo do disposto nos nOrneros anteriores é feita por certidao do registo

comercial da qual conste o capital social e por duplicado ou cOpia autenticada do

Ultimo balanco apresentado para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas

colectivas (IRC) ou por garantia bancaria

6. A certidao do registo comercial pode ser fornecida mediante a disponibilizacäo do

cOdigo de acesso a certidâo permanente de registo comercial, ou, ern alternativa,

mediante a entrega da certidâo em papel.

Artigo 9.°

Cumprimento das obrigagOes fiscais

A comprovacáo da situacao contributiva da empresa perante a administragáo fiscal e a

seguranga social é exigivel no momento da renovagâo do alvarâ e no licenciamento de

veiculos.

Artigo 10.0

Dever de informagdo

1. Os requisitos de acesso e exercicio da actividade são de verificacào permanente,

devendo as empresas comprovar o seu cumprimento sempre que !hes seja

solicitado.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direceão Regional
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REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

2. As empresas tern o dever de comunicar a direcgäo regional referida no n.° 1 do artigo

3.° as alteragOes ao pacto social, designadamente modificagOes na administragao,

direcgäo ou gerancia, bem como mudangas de sede, no prazo de 30 dias a contar da

data da sua ocorréncia.

Artigo 11.0

Falta superveniente de requisitos

1. A falta superveniente de qualquer urn dos requisitos de idoneidade, capacidade

profissional e capacidade financeira deve ser suprida no prazo de urn ano a contar

da data da sua ocorréncia.

2. Para efeitos de suprimento do requisito de capacidade financeira de exercicio da

actividade pode ser concedido o prazo adicional de urn ano, desde que a situagão

econOmica da empresa o justifique e mediante a apresentagäo de urn piano

financeiro.

Artigo 12.°

Renovagdo e caducidade do alvard de licenciamento da actividade

1. Os pedidos de renovagäo de alvara para o exercicio da actividade de transporte

regional rodoviario de mercadorias por meio de veiculos de peso bruto igual ou

superior a 2500 kg devem ser requeridos na direcgao regional referida no n.° 1 do

artigo 3.° corn a antecedencia minima de 60 dias relativamente ao termo do

respectivo prazo de validade.

2. 0 alvara para o exercicio da actividade caduca:

a) Decorridos os prazos a que se refere o artigo anterior sem que a falta seja

suprida;

b) Se durante um ano a contar da data da emissao do alvarâ a empresa nao

tiver licenciado nenhum veiculo autornOvel.

a) - Departamento (jovemamental
b) - Direcggo Regional
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REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

3. Corn a caducidade do alvara para o exercicio da actividade caducam todas as

licencas dos veiculos autom6veis que tenham sido emitidas a empresa.

CAPITULO III
Acesso e organizacão do mercado

Artigo 13.°

Licenciamento de veiculos automOveis

1. Os veiculos automOveis afectos ao transporte regional rodoviario de mercadorias por

conta de outrem estao sujeitos a licen9a a emitir pela direccao regional referida no

n.° 1 do artigo 3.°, sejam da propriedade do transportador ou estejam na posse deste

ao abrigo de urn contrato de loca9ao financeira ou de um contrato de aluguer sem

condutor.

2. Sao condicaes de emissao e renova9ao da licenca referida no nOrnero anterior:

a) A idade do veiculo automOvel, determinada pela data da primeira matricula,

nä° exceda os 15 anos;

b) A idade media da frota de veiculos automOveis da empresa, determinada pela

data da primeira matricula de cada veiculo, não exceda os 10 anos.

3. Em caso de instalacao de urn filtro de particulas devidamente aprovado e verificado

pelos centros de inspeccao tacnica de veiculos, a idade do veiculo, para efeitos do

disposto no n.° 2, sera reduzida em 5 anos.

4. Para manter o beneficio a que se refere o namero anterior, os filtros de particulas

instalados nos veiculos devem encontrar-se homologados e manter parametros de

eficacia, sendo object() de verifica9ao pelos centros de inspeccao tecnica de

veiculos, quando das inspeccees periOdicas obrigat6rias.

a) - Departamento Governamental
b) - Direceäo Regional
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

5. As licencas dos velculos sào emitidas e renovadas pelo prazo de validade do alvarâ

da actividade e caducam sempre que se verifique a caducidade deste Oltimo ou a

transmissão da propriedade ou da posse do veiculo.

Artigo 14.°

Identificagão de veiculos

1. Os veiculos automOveis licenciados para o transporte regional rodoviario de

mercadorias por conta de outrem devem ostentar distintivos de identificacao.

2. Os distintivos de identificacão referidos no nOmero anterior sào definidos por

despacho do director regional competente em materia de transportes terrestres.

Artigo 15.°

Transportes de carecter excepcional

Estäo sujeitos a autorizac5o, a emitir pela direccäo regional referida no n.° 1 do artigo 3.°, os

transportes de caracter excepcional realizados por veiculos afectos ao transporte por conta

prOpria, cujo peso bruto exceda 2500 kg, em que, cumulativamente:

a) As mercadorias e os veiculos não pertencam ao mesmo proprietario;

b) 0 transporte seja efectuado sem fins lucrativos por colectividades de utilidade

pOblica ou outras agremiacOes filantrOpicas, desportivas ou recreativas;

c) As mercadorias transportadas estejam relacionadas corn os fins das entidades que

efectuam o transporte;

d) Os veiculos utilizados sejam da propriedade da entidade que realiza o transporte, de

algum dos seus associados ou cedidos a fitulo gratuito por outras entidades.

Artigo 16.°

Transportes especiais

Os transportes especiais são objecto de regulamentagão especifica.

a) - Departamento Govemamental
- Direccao Regional
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Artigo 17.°

Guia de transporte
1. 0 transporte regional rodoviario de mercadorias por conta de outrem sao descritos

numa guia de transporte, que deve acompanhar as mercadorias transportadas.

2. A guia de transporte deve conter os elementos que vierem a ser definidos por

despacho do director regional referido no n.° 2 do artigo 14.°.

Artigo 18.0

Documentos que devem estar a bordo do veiculo
Durante a realizacâo dos transportes a que se refere o presente diploma, devem estar a

bordo do veiculo e ser apresentados a entidade fiscalizadora sempre que solicitado as

licences e autorizacities previstas nos artigos 13.° e 15.°.

CAPITULO IV

Fiscalizagdo e regime sancionathrio

Artigo 19.°

Fiscalizagão
1. A fiscalizacao do cumprimento do disposto no presente diploma compete as

seguintes entidades:

a) Direccâo regional competente em materia de transportes terrestres;

b) Guarda Nacional Republicana;

c) Policia de Seguranca Ptilolice.

2. As entidades referidas no namero anterior podem proceder, junto das pessoas

singulares ou colectivas que efectuem transportes rodovierio de mercadorias a todas

as investigaciffies e verificaceles necessaries para o exercicio da sua competência

fiscalizadora.

a) - Departamento Governamental
b) - Direccao Regional
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3. Os trabalhadores da direcceo regional referida na alinea a) do n.° 1 corn

competencies de fiscalizacäo e no exercicio de funcOes, desde que devidamente

credenciados, tern livre acesso aos locais destinados ao exercicio da actividade das

empresas.

Artigo 20.°

Contra-ordenagOes

1. As infraccOes ao disposto no presente diploma constituem contra -ordenacties, nos

termos dos artigos 21.0 a 29.°.

2. A tentative e a negligencia sao puniveis, sendo os limites meximos e minimos da

coima reduzidos para metade.

Artigo 21.0

Realizagão de transporte por entidade nao licenciada

A realizagäo de transporte regional rodovierio de mercadorias por conta de outrem, por meio

de veiculo autornOvel corn peso bruto igual ou superior a 2500 kg, por entidade que nä° seja

titular do alvare a que se refere o artigo 3• 0 , e punivel corn coima de € 1250 a € 3740 ou de €

5000 a € 15 000, consoante se trate de pessoa singular ou colectiva.

Artigo 22.°

Transporte efectuado por entidade diversa do titular do alvard

1. A realizaceo de transporte por entidade diverse do titular do alvare a que se refere o

artigo 3.° é punivel:

a) Relativamente ao titular do alvare, corn coima de € 1250 a € 3740 e de €

5000 a € 15000, consoante se trate de pessoa singular ou colectiva;

b) Relativamente a pessoa que efectua o transporte, corn coima de € 500 a €

1500 e de € 1500 a € 4500, consoante se trate de pessoa singular ou

colectiva.

a) - Departamento Governamental
b) - Dire°Odo Regional
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2. E considerado como efectuado par entidade diversa do titular do alvarà o transporte

em que se verifique alguma das seguintes situa9Oes:

a) Prestacäo do servi90 de transporte corn facturacäo ou recibo em regime de

actividade liberal;

b) Existkcia de contrato para utilizacäo do veiculo entre a empresa titular do

alvar6 e urn terceiro.

Artigo 23.°

Faith de comunicagão

A falta da comunicacao prevista n.° 2 do artigo 10.°, é punivel corn coima de € 250 a € 750.

Artigo 24.°

Realizagão de transportes em veiculos sem licence

A reafizacao de transporte rodoviàrio de mercadorias por conta de outrem, par meio de

veiculo automOvel sem a licenca a que se refere o artigo 13.°, é punivel corn coima de € 750

a € 2250.

Artigo 25.°

Falta de distintivos
1. A realizacâo de transporte regional rodoviario de mercadorias por conta de outrem

sem os distintivos a que se refere o artigo 14.° 6 punivel corn coima de € 100 a €

300.

2. A ostentacao dos distintivos do transporte regional rodovikio de mercadorias par

conta de outrem em veiculos nâo licendados para o efeito é punivel corn coima de €

1250 a € 3740.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direcedo Regional
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Artigo 26.°

Transporte de carActer excepcional sem autorizagdo

A realizacáo de transportes de carácter excepcional a que se refere o artigo 15.° do presente

diploma, sem autorizacäo, 6 punivel corn coima de € 1250 a € 3740 ou de € 3500 a € 10

500, consoante se trate de pessoa singular ou colectiva.

Artigo 27.°

Falta ou vicios da guia de transporte

1. A falta da guia de transporte a que se refere o artigo 17.° 6 punivel corn coima de €

250 a € 750.

2. 0 preenchimento incorrecto ou incompleto da guia de transporte, da

responsabilidade do expedidor ou do transportador, consoante a respectiva

obrigacâo de preenchimento, 6 punivel corn coima de € 100 a € 300.

Artigo 28.°

Excesso de carga

1. A realizacão de transporte corn excesso de carga 6 punivel corn coima de € 500 a €

1500, sem prejuizo do disposto nos nOmeros seguintes.

2. Sempre que o excesso de carga seja igual ou superior a 25 °hi do peso bruto do

veiculo, a infraccâo 6 punivel corn coima de € 1250 a € 3740.

3. No caso da infraccäo a que se refere o nürnero anterior, a entidade fiscalizadora

pode ordenar a imobilizacäo do veiculo ate que a carga em excesso seja transferida,

podendo ainda ordenar a deslocacäo e acompanhar o veiculo ate local apropriado

para a descarga, recaindo sobre o infractor o onus corn as operacties de descarga

ou transbordo da mercadoria.

4. Sempre que o excesso de carga se verifique no decurso de urn transporte ern regime

de carga complete, a infraccao 6 imputável ao expedidor e ao transportador, em

comparticipacao, salvo nos casos em que o expedidor, as seus agentes ou o

a) - Departamento Govemamental
b) - DireccAo Regional
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carregador disponham de equipamento de pesagem no local do carregamento da

mercadoria, ou em caso de embalagens ou unidades de carga corn peso unitario

predefinido, em que a infraccâo e imputavel apenas ao expedidor.

5. Nenhum condutor se pode escusar a levar o veiculo a pesagem nas balancas ao

servico das entidades fiscalizadoras, que se encontrem num raio de 5 km do local

onde se verifique a intervencão das mesmas, sendo punivel tal conduta corn a coima

referida no n.° 2 deste artigo, sem prejuizo da responsabilidade criminal a que houver

lugar.

Artigo 29.°

Falta de apresentagão de documentos

A nä° apresentacâo dos documentos a que se refere o artigo 18.° no acto de fiscalizacào

punivel corn as coimas previstas, caso a caso, no presente diploma, salvo se o documento

em falta for apresentado no prazo de oito dias a autoridade indicada pelo agente de

fiscalizacão, caso em que a coima é de € 50 a € 150.

Artigo 30.°

Imputabilidade das infraccOes

Sem prejuizo do disposto no artigo 22.°, no n.° 2 do artigo 27.° e no n.° 4 do artigo 28.°, as

infraccOes ao disposto no presente diploma sao da responsabilidade da pessoa singular ou

colectiva que efectua o transporte.

Artigo 31.°

Sang -des acessOrias

1. Corn a aplicacão da coima pela infraccão prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 22.°

pode ser aplicada a sarigão acessOria de interdicâo do exercicio da actividade, desde

que tenha havido anterior condenacäo pela pratica da mesma infraccão.

2. Corn a aplicacäo da coima por infraccão ao n.° 2 do artigo 28.° pode ser decretada a

sangäo acess6ria de suspensão da licenca ou de apreensâo do certificado de

a) - Departamento Governamental
b) - Direecno Regional
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matricula do veiculo automOvel, consoante se trate de transporte por conta de

outrem ou transporte por conta prOpria, se o transportador tiver praticado fres

infraccOes da mesma natureza, corn decisao definitive, e estas tiverem ocorrido no

decurso dos dois anos anteriores a data da pratica da infracceo que este a ser

decidida.

3. A interdicao do exercicio da actividade, a suspensao da licence do veiculo ou a

apreenseo do certificado de matricula, previstas nos nOrneros anteriores, tern a

duraceo maxima de dois anos.

4. A aplicacao da sancão acess6ria de interdicao do exercicio da actividade implica

necessariamente a suspensao e consequentemente o depOsito na direccao regional

referida no n.° 1 do artigo 3.° das licences de que a empresa infractora seja titular.

5. Durante o period() de duraceo da sancão acessOria, aplicada nos termos do n.° 2, a

licence ou o certificado de matricula ficam depositados na direccao regional referida

no nOmero anterior.

Artigo 32.°

Imobilizacão do veiculo
1. Sempre que da imobilizacao de urn veiculo resultem danos para as mercadorias

transportadas ou para o pr6prio veiculo, cabe a pessoa singular ou colectiva que

realize o transporte a responsabilidade por esses danos, sem prejuizo do direito de

regresso.

2. Sao igualmente da responsabilidade da pessoa que realize o transporte os encargos

que resultem da transferencia para outro veiculo no caso de excesso de carga, sem

prejuizo do direito de regresso.

a) - Departamento Governamental
b) - DirecgAo Regional
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Artigo 33.°

Processamento das contra-ordenagdes

1. 0 processamento das contra-ordenacOes previstas no presente diploma compete a

direccäo regional referida no n.° 1 do artigo 3.°.

2. A aplicacao das coimas e das sancOes acess6rias previstas no presente diploma é

da competéncia do director regional referido no n.° 2 do artigo 14.°, corn a faculdade

de delegagao nos dirigentes dos servicos corn competancias na area dos transportes

terrestres.

Artigo 34.°

Produto das coimas

0 produto das coimas é distribuido da seguinte forma:

a) 40 °A) para a Regiâo AutOnoma dos Acores;

b) 40 °A) para o Fundo Regional dos Transportes, constituindo receita prOpria;

c) 20 °A para a entidade fiscalizadora.

CAPITULO V

Disposigdes finals e transitórias

Artigo 35.°

Modelos

Os modelos dos alvaras, certificados, licencas e autorizagOes referidos nos capitulos II e Ill

do presente diploma, säo definidos e aprovados por despacho do director regional referido

no n.° 2 do artigo 14.°.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direcego Regional
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Artigo 36.°

Harmonizagão de regimes

1. As sociedades comerciais ou cooperativas, licenciadas pelo Institut° da Mobilidade e

dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT), podem exercer a actividade de transporte

regional rodoviário de mercadorias por meio de veiculos de peso bruto igual ou

superior a 2500 kg, sendo-lhes aplicãvel o Decreto-Lei n.° 257/2007, de 16 de Julho,

sem prejuizo do disposto no n.° 3.

2. A realizacão de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem por meio

de veiculos de peso bruto igual ou superior a 2500 kg, internacionais e de

cabotagem, corn passagem no territ6rio da Regiao Aut6noma dos Acores, é aplicável

o Decreto-Lei n.° 257/2007, de 16 de Julho, sem prejuizo do disposto no nirmero

seguinte.

3. Aos transportes rodovi5rios referidos nos nOmeros anteriores aplicam-se os artigos

19. 0 , 33.° e 34.° do presente diploma.

4. A direccão regional referida no n.° 1 do artigo 3.° reconhece os certificados de

capacidade profissional para transportes rodoviärios de mercadorias emitidos pelo

IMTT ou pelas entidades competentes de outros Estados membros da União

Europeia, nos termos da Directiva n.° 96/26/CE, do Conselho, de 29 de Abril,

alterada pela Directiva n.° 98/76/CE, do Conselho, de 1 de Outubro.

Artigo 37.0

Normas transitOrias

1. As pessoas singulares ou colectivas que á data de entrada em vigor do presente

diploma efectuem transporte regional de mercadorias por conta de outrem por meio

de veiculos ligeiros corn peso bruto igual ou superior a 2500 kg, devem ate 31 de

Dezembro de 2010 conformar-se corn os requisitos exigidos para o licenciamento da

actividade e proceder ao licenciamento dos veiculos ligeiros de mercadorias, nos

termos previstos no presente diploma.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccao Regional
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2. Durante o period() a que se refere o namero anterior, os veiculos ligeiros de

mercadorias nao carecem da licenga prevista no artigo 13.° para a realizagâo de

transporte regional de mercadorias por conta de outrem.

3. As empresas que, a data de entrada em vigor do presente diploma, sejam titulares

de alvara para outras actividades de transporte ou para a actividade transitaria

podem licenciar veiculos ligeiros para transporte regional de mercadorias, nä°

carecendo do alvarâ a que se refere o artigo 3.°.

4. Enquanto nao for publicada a regulamentagao a que se referem os artigos 7. 0, 14.° e

17.° aplicam-se, corn as necessarias adaptagOes, as disposigOes constantes da

Portaria n.° 1099/99, de 21 de Dezembro, que regula os exames para obtengao do

certificado de capacidade profissional, bem como os despachos n°s 21 994, de 19 de

Outubro de 1999, e 14 576/2000, de 30 de Junho de 2000, relativos a guia de

transporte e aos disticos.

5. Enquanto nao for credenciada na Regiao entidade formadora para realizagao da

accao de formagao a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 7. 0, o certificado de

capacidade profissional pode ser obtido pelos interessados, sem frequancia de

acgão de formagão, por auto-propositura a exame sobre as materias constantes do

anexo II.

Artigo 38.°

Entrada em vigor
0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagao.

a) - Departamento Govemamental
b) - Dirac*, Regional
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Aprovada em Conselho do Governo Regional, na Vila do Corvo, em 12 de Novembro de

2009.

0 PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

(--------
CARLOS MANUEL MARTINS DO VALE CESAR

a) - Departamento Govemamental
b) - DireceAo Regional
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Anexo I

Lista das materlas referidas no artigo 7.°

Os conhecimentos a tomar em consideracão para a comprovacâo da capacidade

profissional devem incidir, pelo menos, nas matórias mencionadas na lista. Os

transportadores rodovi5rios candidatos devem possuir o nivel de conhecimentos e aptidOes

pr6ticas necessàrios para dirigir uma empresa de transportes.

0 nivel minimo de conhecimentos, a seguir indicado, nä° pode ser inferior ao nivel 3 da

estrutura dos niveis de formacâo previsto no anexo a Decisào n.° 85/368/CEE, isto 6, uma

formacao adquirida com a escolaridade obrigatOria complementada por formacao

profissional ou formacao tacnica complementar, ou por formacao tácnica escolar ou de outro

tipo de nivel secund6rio.

As materias sobre as quais incide essa formacäo e a graduacäo indicativa do nivel de

conhecimentos exigiveis constam da lista seguinte, corn referáncia, nomeadamente, aos

temas que o candidato deve conhecer ou ser capaz de interpretar, negociar ou avaliar.

A) Elementos de direito civil:

1. Conhecer os principais contratos correntemente utilizados nas actividades de

transporte rodoviário, bem como os direitos e obrigacties deles decorrentes;

2. Ser capaz de negociar urn contrato de transporte juridicamente v5lido,

nomeadamente no que respeita as condicees de transporte;

3. Ser capaz de analisar uma reclamacäo do cliente relativa a danos resultantes quer

de perdas ou avarias da mercadoria ern curso de transporte quer do atraso na

entrega, bem como os efeitos dessa reclamacão, quanto a sua responsabilidade

contratual.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccao Regional
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B) Elementos de direito comercial:

1. Conhecer as condicOes e formalidades necesskias para exercer o comêrcio e as

obrigacOes gerais dos comerciantes (registo, livros comerciais, etc.), bem como as

consequéncias da falancia;

2. Possuir conhecimentos suficientes sobre sociedades comerciais, formas e regras de

constituicâo e funcionamento.

C) Elementos de direito social:

1. Conhecer o papel e o funcionamento das diferentes instituicees sociais que intervém

no sector do transporte rodoviArio (sindicatos, comiss6es de trabalhadores,

delegados do pessoal, inspeccäo do trabalho, etc.);

2. Conhecer as obrigacOes das entidades patronais em materia de seguranga social;

3. Conhecer as regras aplicáveis aos contratos de trabalho relativos as diferentes

categorias de trabalhadores das empresas de transporte rodoviario (forma dos

contratos, obrigacOes das partes, condicOes e tempo de trabalho, fêrias pagas,

remuneragao, rescisäo do contrato, etc.);

4. Conhecer as disposicOes do Regulamento (CE) n.° 561/2006, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 15 de Marco, e do Regulamento (CEE) n.° 3821/85, bem

como as respectivas medidas práticas de aplicacão.

D) Elementos de direito fiscal:

1. Conhecer as regras relativas ao IVA aplicável aos servicos de transporte;

2. Conhecer as regras relativas ao imposto de circulacäo dos veiculos;

a) - Departamento Governamental
b) - Direccao Regional
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3. Conhecer as regras relativas aos impostos sobre certos veiculos utilizados para o

transporte rodoviário de mercadorias, bem coma As portagens e direitos de utilizagäo

cobrados pela utilizagão de certas infra-estruturas;

4. Conhecer as regras relativas aos impostos sabre rendimento.

E) Gestäo comercial e financeira da empresa:

1. Conhecer as disposigOes legais e praticas relativas a utilizacao de cheques, letras,

promiss6rias, cartOes de cradito e outros meios ou mátodos de pagamento;

2. Conhecer as formas de credit() (bancario, documentario, fiangas hipotecas, locacao

financeira, aluguer, facturacao, etc.), bem coma as respectivos encargos e

obrigagOes delas decorrentes;

3. Saber o que é o balango, modo coma se apresenta e capacidade de o interpretar;

4. Ser capaz de ler e interpretar uma conta de ganhos e perdas;

5. Ser capaz de analisar a situagao financeira e rentabilidade da empresa,

nomeadamente corn base nos coeficientes financeiros;

6. Ser capaz de preparar urn orgamento;

7. Conhecer as diferentes componentes dos seus pregos de custo (custos fixos, custos

variaveis, fundos de exploragao, amortizagOes, etc.) e ser capaz de calcular par

veiculo, ao quilOmetro, a viagem au a tonelada;

8. Ser capaz de elaborar urn organigrama e organizar pianos (relativos a todo o pessoal

da empresa, pianos de trabalho, etc.);

9. Conhecer as principios de estudos de mercado (marketing), promogäo de venda dos

servigos de transporte, elaboragão de ficheiros de clientes, publicidade, relagOes

pOblicas, etc.;

a) - Departamento Govemamental
b) - Direeeão Regional
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10. Conhecer os diferentes tipos de seguros prOprios dos transportadores rodoviarios

(seguros de responsabilidade), bem como garantias, e as obrigacties dal

decorrentes;

11. Conhecer as aplicacees telematicas no dominio do transporte rodoviario;

12. Ser capaz de aplicar regras relativas a facturacâo dos servicos de transporte

rodoviario de mercadorias e conhecer o significado e os efeitos dos incoterms;

13. Conhecer as diferentes categorias de auxiliares de transporte, o seu papal, as suas

functies e o seu eventual estatuto.

F) Acesso a actividade e ao mercado:

1. Conhecer a regulamentacão sobre transportes rodovibrios por conta de outrem, para

a locacäo de veiculos industriais, para a subcontratacAo, nomeadamente as regras

relativas a organizacäo oficial da profissão, ao acesso a mesma, ao controlo e as

sancOes;

2. Conhecer a regulamentacâo relativa ao estabelecimento de uma empresa de

transporte rodoviario;

3. Conhecer os diferentes documentos exigidos para a execucâo dos servicos de

transporte rodoviario e relativo ao veiculo, ao motorista ou a mercadoria;

4. Conhecer as regras relativas a organizacäo do mercado dos transportes rodoviarios

de mercadorias ao tratamento administrativo da carga e a logistica;

5. Conhecer as formalidades de passagem das fronteiras, o papal e o Ambito dos

documentos T e das cadernetas TIR, bem como as obrigacOes e responsabilidades

que a sua utilizagão implica.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direeeno Regional
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G) Normas tecnicas e de exploracAo:

1. Conhecer as regras relatives aos pesos e as dimensOes dos veiculos nacionais e

regionais, bem como os procedimentos relativos aos transportes excepcionais que

constituem derrogacOes a essas regras;

2. Ser capaz de escolher em funcao das necessidades da empresa os veiculos e os

seus elementos (quadro, motor, Orgâos de transmissäo, sistemas de travagem, etc.);

3. Conhecer as formalidades relativas a recepcao, matricula e controlo têcnico dos

veiculos;

4. Ser capaz de estudar as medidas a tomar contra a poluicäo do ar pelas emiss6es

dos veiculos a motor e contra o ruido;

5. Ser capaz de elaborar pianos de manutencho periOdica dos veiculos e do seu

equipamento;

6. Conhecer os diferentes tipos de dispositivos de movimentacâo e de carregamento

(plataformas traseiras, contentores, paletas, etc.), procedimentos e instrucOes

relativos as operacOes de carga e descarga das mercadorias (distribuicào da carga,

empilhamento, estiva, fixac5o, etc.);

7. Ser capaz de p6r em prAtica os procedimentos destinados a dar cumprimento As

regras relatives ao transporte de mercadorias perigosas e de residuos,

procedimentos destinados a dar cumprimento As regras decorrentes das Directives

n. 0s 94/55/CE, e 96/35/CE e do Regulamento (CEE) n.° 259/93;

8. Ser capaz de aplicar os procedimentos destinados a dar cumprimento,

nomeadamente, as regras decorrentes do acordo relativo aos transportes

internacionais de produtos alimentares pereciveis e aos equipamentos

especializados a utilizar nestes transportes (ATP);

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccao Regional
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9. Ser capaz de aplicar os procedimentos destinados a dar cumprimento

regulamentacão relativa ao transporte de animais vivos.

H) Seguranca rodovieria:

1. Conhecer as qualificacOes exigidas aos condutores (carta de conduc5o, certificados

medicos, atestados de capacidade, etc.);

2 Ser capaz de realizar accOes para se certificar de que os condutores respeitam as

regras, as proibico- es e as restricaes de circulacai (limites de velocidade, prioridades,

paragem e estacionamento, utilizacao das luzes, sinalizacão rodovieria, etc.);

3. Ser capaz de elaborar instrucOes destinadas aos condutores respeitantes e

verificacão das normas de seguranca relativas ao estado do material de transporte,

do equipamento e da carga e a conducào preventiva;

4. Ser capaz de instaurar procedimentos de conduta em caso de acidente e de aplicar

os procedimentos adequados para evitar a repeticào de acidentes e infraccOes
graves.

a) - Departamento Govemamental
b) - Dime*, Regional
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Anexo II

Organizacão do exame para obtencão de capacidade profissional

1. 0 exame para obtencao de capacidade profissional e constituido por urn exame

escrito obrigat6rio, que podera ser completado por urn exame oral para verificar se

os candidatos a transportadores rodoviarios possuem o nivel de conhecimentos

exigidos nas matarias indicadas no anexo I.

2. 0 exame escrito obrigatOrio é constituido pelas duas provas seguintes, cada uma

corn a duracão minima de duas horas:

2.1. Perguntas de escolha mOltipla corn quatro respostas possiveis, perguntas de

resposta directa, ou uma combinagäo dos dois sistemas;

2.2. Exercicios escritos/analise de casos

3. No caso de ser organizado urn exame oral, a participacäo nesse exame fica

subordinada a aprovagâo nas provas escritas.

4. A atribuicäo de pontos a cada prova fica subordinada aos seguintes critórios:

4.1. Se o exame incluir uma prova oral, a cada uma das tits provas nä° podera ser

atribuido menos de 25 % do total dos pontos do exame, nem mais de 40 %;

4.2. Se for organizado apenas um exame escrito, a cada prova nao podera ser

atribuido menos de 40 % do total dos pontos de exame, nem mais de 60 %.

5. No conjunto das provas, as candidatos devem obter, pelo menos, uma media de 60

% do total dos pontos do exame. A pontuagäo obtida em cada prova náci pode ser

inferior a 50 % dos pontos atribuidos a mesma, podendo, contudo, ser reduzida a 40

% numa Unica prova.
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