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Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros só podem 

impor os requisitos administrativos e 

medidas de controlo que se seguem: 

4. Os Estados-Membros impõem ao 

transportador rodoviário estabelecido 

noutro Estado-Membro a obrigação de, 

através do Sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI), enviar às 

autoridades nacionais competentes para 

cada condutor destacado, o mais tardar 

no início do destacamento, uma 

declaração simples de destacamento em 

formato eletrónico normalizado, 

desenvolvido e disponibilizado pela 

Comissão em todas as línguas oficiais da 

União, que contenha as seguintes 

informações: 

(a) A obrigação do transportador 

rodoviário estabelecido noutro 

Estado-Membro de enviar uma 

declaração de destacamento às 

autoridades nacionais competentes, o 

mais tardar no início do destacamento, em 

formato eletrónico, na língua oficial do 

Estado-Membro de acolhimento ou em 

inglês, que contenha apenas as seguintes 

informações: 

 

i) a identidade do transportador 

rodoviário; 

i) a identidade do transportador 

rodoviário e, caso se trate de uma filial, o 

endereço da sede; 

ii)  os dados de contacto de um gestor 

de transportes ou de outras pessoas de 

contacto no Estado-Membro de 

ii)  os dados de contacto de um gestor 

de transportes ou de outras pessoas de 

contacto no Estado-Membro de 



 

AM\1157797PT.docx  PE621.702v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

estabelecimento para estabelecer a ligação 

com as autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento onde os serviços 

são prestados e para enviar e receber 

documentos ou comunicações; 

estabelecimento para estabelecer a ligação 

com as autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento onde os serviços 

são prestados e para enviar e receber 

documentos ou comunicações; 

iii) o número previsto e a identidade 

dos condutores destacados; 

iii) informações sobre o condutor 

destacado, incluindo o seguinte: a sua 

identidade, o seu país de residência, o 

Direito laboral aplicável ao seu contrato 

de trabalho, o país de pagamento das 

contribuições para a segurança social e o 

seu número de segurança social; 

iv) a duração prevista e as datas 

previstas para o início e o fim do 

destacamento; 

iv) as datas previstas para o início e o 

fim do destacamento de cada trabalhador, 

sem prejuízo de um eventual 

prolongamento que se torne necessário 

em virtude da ocorrência de caso fortuito; 

v) as chapas de matrícula dos veículos 

utilizados em destacamento; 

v) as chapas de matrícula dos veículos 

utilizados em destacamento; 

vi) o tipo de serviços de transportes, 

isto é, o transporte de mercadorias, 

transporte de passageiros, transporte 

internacional, uma operação de cabotagem; 

vi) o tipo de serviços de transportes, 

isto é, o transporte de mercadorias, 

transporte de passageiros, transporte 

internacional, uma operação de cabotagem. 

 A declaração simples a que se refere o 

primeiro parágrafo pode abranger um 

período máximo de seis meses e é 

atualizada pelo transportador rodoviário 

por via eletrónica, sem demora 

injustificada, em consonância com a 

situação factual em que se encontra. 

 4-A. Os Estados-Membros podem ainda 

impor os requisitos administrativos e 

medidas de controlo que se seguem: 

(b) A obrigação do condutor de manter 

e disponibilizar, quando solicitada no 

controlo de estrada, em papel ou em 

formato eletrónico, uma cópia da 

declaração de destacamento e o 

comprovativo da operação de transporte 

no Estado-Membro de acolhimento como, 

por exemplo, uma carta de porte 

eletrónica (e-CMR) ou as provas referidas 

no artigo 8.º do Regulamento (CE) 

n.º 1072/2009 do Parlamento Europeu e 

(a) A obrigação do transportador 

rodoviário de fornecer ao condutor, em 

papel ou em formato eletrónico, os 

seguintes documentos para efeitos das 

verificações do controlo de estrada: 
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do Conselho. 

 (i)  uma cópia da declaração simples a 

que se refere o n.º 4, 

 (ii)  o comprovativo da operação de 

transporte no Estado-Membro de 

acolhimento, conforme referido no artigo 

8.º do Regulamento (CE) n.º 1072/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

 iii)  a declaração de expedição 

eletrónica (e-CMR), 

 (iv)  uma cópia do contrato de trabalho 

numa das línguas oficiais do Estado-

Membro de acolhimento ou em inglês, 

 (v)  uma cópia dos recibos de 

retribuição dos últimos dois meses; 

(c) A obrigação do condutor de manter 

e disponibilizar, quando solicitados no 

controlo de estrada, os registos dos 

tacógrafos e, em especial, o código de país 

dos Estados-Membros em que o condutor 

esteve presente aquando da realização de 

operações de transporte rodoviário 

internacional ou de operações de 

cabotagem; 

(b) A obrigação do condutor de manter 

e disponibilizar, quando solicitados no 

controlo de estrada, os registos dos 

tacógrafos pertinentes e, em especial, o 

cartão do condutor em que se encontram 

registadas as passagens das fronteiras, 

bem como o código de país dos Estados-

Membros em que o condutor esteve 

presente aquando da realização de 

operações de transporte rodoviário 

internacional ou de operações de 

cabotagem; 

(d) uma cópia do contrato de trabalho 

ou documento equivalente na aceção do 

artigo 3.º da Diretiva 91/533/CEE20 do 

Conselho, traduzido numa das línguas 

oficiais do Estado-Membro de 

acolhimento, ou em inglês 

 

(e) A obrigação do condutor de 

disponibilizar, quando solicitada no 

controlo de estrada, em papel ou em 

formato eletrónico, uma cópia dos recibos 

de retribuição dos últimos dois meses; 

durante o controlo de estrada, o condutor 

deve ser autorizado a contactar a sede 

social, o gestor de transportes ou 

quaisquer outras pessoas ou entidades 

que possam fornecer essa cópia; 

 

f) A obrigação do transportador (c) A obrigação do transportador 
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rodoviário de entregar, após o período de 

destacamento, em papel ou em suporte 

eletrónico, cópias dos documentos 

referidos nas alíneas b), c) e e), a pedido 

das autoridades do Estado-Membro de 

acolhimento, dentro de um período de 

tempo razoável; 

rodoviário de entregar, após o período de 

destacamento, em papel ou em suporte 

eletrónico, sem demora injustificada, 

cópias dos documentos referidos na alínea 

a)e b), incluindo cópias dos recibos de 

retribuição pertinentes, a pedido das 

autoridades do Estado-Membro de 

acolhimento. 

__________________ __________________ 

20Diretiva 91/533/CEE do Conselho, de 14 

de outubro de 1991, relativa à obrigação 

de a entidade patronal informar o 

trabalhador sobre as condições aplicáveis 

ao contrato ou à relação de trabalho (JO 

L 288 de 18.10.1991, p. 32). 

 

Or. en 

 

 

 


