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RECTIFICAÇÕES AO DECRETO-LEI Nº 170-A/2007, DE 4 DE MAIO 
(projectos remetidos pela DGTT à Secretaria de Estado dos Transportes) 

 
 
 
 

Declaração de Rectificação nº…/2007 

 

 

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei nº 170-A/2007, publicado no Diário da 
República, 1ª série, n.º 86, de 4 de Maio de 2007, cujo original se encontra arquivado nesta 
Secretaria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam: 

 

1—No nº2 do artigo 9º, onde se lê: 

«2) A execução dos artigos 4º a 7º, 9º, 12º e 17º do presente decreto-lei ...» 
deve ler-se: 

«2) A execução dos artigos 4º a 7º, 10º, 12º e 17º do presente decreto-lei ...» 
 

2—No nº 1 do artigo 13º, onde se lê: 

«j) Entregar as mercadorias perigosas apenas a transportador devidamente identificado, ou, 
tratando-se …» 
deve ler-se: 

«j) Entregar as mercadorias perigosas apenas a transportador devidamente identificado, e, tratando-
se …» 
 

e onde se lê  

«l) Preencher de forma correcta e completa o documento de transporte, no que se refere a elementos 
diferentes dos previstos em d) do presente número, ou no que se refere à sequência fixada quanto à 
indicação dos diversos elementos.» 
deve ler-se: 

«l) Preencher de forma correcta e completa o documento de transporte, no que se refere a elementos 
diferentes dos previstos em d) do presente número, e no que se refere à sequência fixada quanto à 
indicação dos diversos elementos.» 
 

3—No nº 6 do artigo 14º, onde se lê: 

«É punível com coima de €200 a €600, ou de ou de €400 a €1200, … 

deve ler-se: 

«É punível com coima de €200 a €600, ou de €400 a €1200, …» 
 

4—No nº 6 do artigo 15º, onde se lê: 

«…a entidade fiscalizadora remeterá, para os efeitos legais: 
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a) À Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a carta de condução, o documento de 
identificação do veículo, o título de registo de propriedade e a ficha de inspecção periódica ou 
documentos equivalentes; 

b) Ao IMTT, I.P., os restantes títulos.» 
deve ler-se: 

«…a entidade fiscalizadora remeterá, para os efeitos legais, ao IMTT, I.P., a carta de condução, o 
documento de identificação do veículo, o título de registo de propriedade e a ficha de inspecção 
periódica ou documentos equivalentes, bem como os restantes títulos relativos ao transporte de 
mercadorias perigosas.» 

 

5—No nº 1 do artigo 17º, onde se lê: 

«…excepto no respeitante às infracções previstas nas alíneas a), b), e), f) e i) do nº 4 do artigo 13º, 
em que compete à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.» 
deve ler-se: 

«…excepto no respeitante à infracção prevista na alínea i) do nº 4 do artigo 13º, em que compete à 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.» 
 
6—Nos títulos dos três anexos, onde se lê «ANEXO I» deve ler-se  «ANEXO 1», onde se lê «ANEXO 
II» deve ler-se  «ANEXO 2» e onde se lê «ANEXO III» deve ler-se  «ANEXO 3». 
 
 
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 

 

 
 
 
 
 

Declaração de Rectificação nº…/2007  

 

 

Segundo comunicação do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, não foram 

publicados a secção 3.2.2 e os capítulos 3.3 e 3.4 do Anexo 1 ao Decreto-Lei nº170-A/2007, 

publicado no Diário da República, 1ª série, n.º 86, de 4 de Maio de 2007, cujo original se encontra 
arquivado nesta Secretaria-Geral, pelo que se procede à respectiva publicação. 

 
 
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 


