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Postura sobre a Condução de Velocípedes no Concelho de Setúbal1   

ARTIGO 1.º  

1. A licença de condução de velocípedes, com ou sem motor, deverá ser solicitada pelo 

interessado em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, entregue 

na Secretaria, Serviços Centrais – Segunda Secção, donde conste o nome, estado, 

profissão, data e local do nascimento, e a residência, bem como a espécie de 

velocípede a que se refere.  

2. O requerimento será acompanhado de duas fotografias actualizadas, de trinta 

milímetros por trinta e cinco milímetros.  

3. Quando o interessado  não apresentar o bilhete de identidade, ou o requerimento for 

assinado a rogo, a respectiva assinatura deverá ser reconhecida por notário.  

4. Quando o requerendo for menor não emancipado, deverá apresentar uma declaração 

de consentimento do pai, ou de quem exerça o poder paternal feita em papel selado, 

sendo a assinatura reconhecida por notário, quando o declarante não apresentar o 

bilhete de identidade, ou a declaração for assinada a rogo.  

5. Em caso de dúvida sobre a sua aptidão psicofísica, deverá o candidato apresentar o 

atestado médico a que se refere a alínea b) do número primeiro do artigo quarenta e 

oito do Código da Estrada, e que será passado pelo Delegado de Saúde.   

                                                          

 

1 Aprovada pela Câmara Municipal por deliberação de 13/03/68.  

Alterada por deliberação camarária, de 16/09/93, sancionada pela Assembleia Municipal, em 24/09/93.  
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ARTIGO 2.º  

1. A concessão da licença depende de aprovação em exame, que constará de uma 

prova escrita sobre regras e sinais de trânsito e normas que condicionam a admissão 

de velocípedes ao trânsito nas vias públicas e de uma posterior prova prática de 

condução, sendo dispensado da primeira quem já possua carta de condução de 

veículos.  

2. A prova prática de condução será efectuada em velocípede com ou sem motor, 

conforme a natureza da licença requerida.  

3. O candidato deve apresentar-se ao exame no dia, hora e local designados pelos 

serviços municipais competentes.  

4. As faltas aos exames podem ser justificadas uma só vez por cada exame, mediante 

requerimentos fundamentado entregue na Secretaria Municipal, Serviços Centrais – 

Segunda Secção.   

ARTIGO 3.º  

1. Se o candidato obtiver aprovação no exame, ser-lhe-á passada a respectiva licença 

de condução;  

2. O interessado deverá solicitar a licença de condução e a competente guia de receita, 

na Secretaria Municipal, Quarta – Secção – Impostos, Taxas e Licenças, no próximo 

dia do exame ou no primeiro dia útil imediato, sem que o exame se considerará sem 

efeito.   

ARTIGO 4.º  
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1. No caso de extravio, mau estado de conservação ou inutilização da licença, poderá 

ser passada uma Segunda via, a requerimento do interessado, mediante o pagamento 

da respectiva taxa.  

2. A licença de condução anterior deve ser junta ao requerimento ou em caso de 

extravio, mencionar-se o facto.   

ARTIGO 5.º  

A licença de condução deverá acompanhar sempre o condutor do velocípede e ser 

apresentar à fiscalização todas as vezes que esta a exigir.   

ARTIGO 6.º  

São fixadas as taxas de trinta escudos e vinte e cinco escudos, respectivamente, pela 

concessão de licença de condução de velocípedes e pela passagem de Segunda via.   

ARTIGO 7.º  

As contravenções a esta postura são punidas com as multas previstas no Código da 

Estrada.   

ARTIGO 8.º  

Esta postura entra em vigor depois de cumpridas as formalidades mencionadas no artigo 

cinquenta e três do Código Administrativo, e revoga quaisquer disposições anteriores. 


