
Decreto n.º 77/80 de 8 de Setembro 
Convenção Aduaneira Relativa ao Transporte Internacional de 
Mercadorias Efectuado ao Abrigo de Cadernetas TIR 
 
 
Considerando que a Convenção Aduaneira Relativa ao Transporte 
Internacional de Mercadorias Efectuado ao Abrigo de Cadernetas TIR 
(Convenção TIR), celebrada em Genebra em 14 de Novembro de 
1975, foi emendada: 
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da 
Constituição, o seguinte: 
 
Artigo 1.º O texto francês do parágrafo 8 do artigo 3 do anexo 2 
passa a ter a seguinte redacção: 
Art. 2.º No anexo 6 do texto francês é junta, a seguir à nota 2.3.6, 
b), a seguinte nota explicativa: 
Art. 3.º O texto português do parágrafo 8 do artigo 3 do anexo 2 
passa a ter a seguinte redacção: 
8 - O intervalo entre as argolas e entre os ilhós não ultrapassará 200 
mm. No entanto, poderá ser superior a esse valor, sem, todavia, 
ultrapassar 300 mm entre as argolas e entre os ilhós situados de 
cada lado de um montante, se o sistema de construção do veículo e 
do toldo for tal que impeça qualquer acesso ao compartimento 
reservado à carga. Os ilhós deverão ser reforçados. 
Art. 4.º No anexo 6 do texto português é junta, a seguir à nota 2.3.6, 
b), a seguinte nota explicativa: 
2.3.8 - Parágrafo 8 - Intervalos entre as argolas e entre os ilhós. – 
Um intervalo superior a 200 mm, mas que não ultrapasse 300 mm, 
pode ser aceite de cada lado de um montante se as argolas forem 
montadas recuadas nos painéis laterais e se os ilhós forem ovais e 
com um tamanho que apenas permita o seu enfiamento nas argolas. 
Art. 5.º Estas emendas entraram em vigor em 1 de Agosto de 1979. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Agosto de 1980. 
- Francisco Sá Carneiro - Diogo Pinto de Freitas do Amaral. 
Assinado em 21 de Agosto de 1980. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
 
 


