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REGULAMENTOS

A. REGULAMENTOS

a.1. PrOJetO De regUlameNtO De INter-
VeNÇÃO NO esPaÇO PÚBlICO DO mUNICÍ-
PIO De VIla NOVa De gaIa

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO 
DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

LEI HABILITANTE: O presente regulamento 
obedece ao estabelecido no artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, na alí-
nea k) do n.º 1 do artigo 33.º e g) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

SÍNTESE DO CONTEÚDO: O presente regula-
mento aplica-se às intervenções no espaço pú-
blico, nomeadamente:
a) Aos trabalhos de construção, instalação, ma-
nutenção, reparação, inspeção, alteração ou 
substituição de infraestruturas a realizar no es-
paço aéreo, no solo ou no subsolo do domínio 
público municipal, com intervenção ou não no 
pavimento e independentemente da entidade 
que a promove;
b) Aos trabalhos de construção, conservação e 
reparação a realizar em passeios e pavimentos; 
c) Às obras de urbanização, sem prejuízo dos 
procedimentos legalmente previstos no Regi-
me Jurídico da Urbanização e Edificação, apro-
vado pelo D.L. 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO: Decorridos quatro 
anos após a entrada em vigor do Regulamento 
de Intervenção na Via Pública do Município de 
Vila Nova de Gaia, e considerando a crescen-
te intervenção das concessionárias de serviços 
públicos, operadoras de telecomunicação e 
particulares no solo e subsolo, releva-se funda-
mental rever as condições em que tais interven-
ções podem ter lugar. 
A aplicação do Regulamento Municipal e a 
crescente experiência neste domínio revelam 
que é urgente repensar a dinâmica municipal 
no que se refere à disciplina das intervenções 
no espaço público, cruzando-a com o âmbito 
de aplicação do Regime Jurídico da Urbaniza-
ção e da Edificação (RJUE), aprovado pelo D.L. 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual re-

dação.
A aprovação de um novo regulamento munici-
pal procura compilar toda a regulamentação e 
todo o conjunto de deliberações, disposições e 
normas internas existentes, colmatar carências 
e deficiências em alguns aspetos, e comple-
mentar e especificar a legislação geral sobre a 
matéria, por forma a garantir a uniformidade de 
critérios de conceção, dimensionamento e re-
posição das infraestruturas municipais.
De fato, existem, em todo o território municipal, 
intervenções no espaço público levadas a cabo 
pelos serviços municipais, por entidades priva-
das, por concessionárias e por pessoas singula-
res ou coletivas, quer avulso, quer no âmbito do 
licenciamento de operações urbanísticas. 
Estas intervenções visam, designadamente, a 
implantação na espaço público de infraestru-
turas de abastecimento de água, drenagem de 
águas residuais e pluviais, alimentação e distri-
buição de energia elétrica, iluminação pública, 
distribuição e alimentação de gás natural, te-
lecomunicações, etc. Por outro lado, verificam-
-se também intervenções na espaço público, no 
âmbito das obrigações legais a cumprir com as 
condições fixadas no licenciamento municipal 
de operações de loteamentos, obras de urba-
nização e obras particulares de construção, re-
construção ou ampliação de edifícios.

PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUDIÊN-
CIA DE INTERESSADOS E CONSULTA PÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, na Reunião Pública realiza-
da no dia 19 de dezembro de 2016, deliberou 
a abertura do procedimento administrativo de 
elaboração do projeto tendo fixado o período 
de dez dias úteis para a constituição de interes-
sados e apresentação de contributos, no âmbi-
to da publicitação desta iniciativa procedimen-
tal. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital, que decorreu entre 6 e 20 de janeiro de 
2017 e não se tendo verificado a constituição 
de interessados nem a apresentação de quais-
quer contributos, o presente projeto de regu-
lamento está em condições de ser submetido 
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pela Câmara Municipal a audiência dos interes-
sados e, ou, consulta pública, para recolha de 
sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do CPA, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da sua publicação no Boletim Municipal e no sí-
tio institucional do Município, na Internet.

PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expressa 
anteriormente não acarretam qualquer acrésci-
mo de custos para o Município.

PrOJetO De regUlameNtO De INterVeN-
ÇÃO NO esPaÇO PÚBlICO DO mUNICÍPIO 

De VIla NOVa De gaIa

PreÂmBUlO
Decorridos quatro anos após a entrada em vi-
gor do Regulamento de Intervenção na Via 
Pública do Município de Vila Nova de Gaia, e 
considerando a crescente intervenção das con-
cessionárias de serviços públicos, operadoras 
de telecomunicação e particulares no solo e 
subsolo, releva-se fundamental rever as condi-
ções em que tais intervenções podem ter lugar. 
A aplicação do Regulamento Municipal e a 
crescente experiência neste domínio revelam 
que é urgente repensar a dinâmica municipal 
no que se refere à disciplina das intervenções 
no espaço público, cruzando-a com o âmbito 
de aplicação do Regime Jurídico da Urbaniza-
ção e da Edificação (RJUE), aprovado pelo D.L. 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual re-
dação.
A aprovação de um novo regulamento munici-
pal procura compilar toda a regulamentação e 
todo o conjunto de deliberações, disposições e 
normas internas existentes, colmatar carências 
e deficiências em alguns aspetos, e comple-
mentar e especificar a legislação geral sobre a 
matéria, por forma a garantir a uniformidade de 
critérios de conceção, dimensionamento e re-
posição das infraestruturas municipais.
De fato, existem, em todo o território municipal, 
intervenções no espaço público levadas a cabo 
pelos serviços municipais, por entidades priva-
das, por concessionárias e por pessoas singula-
res ou coletivas, quer avulso, quer no âmbito do 
licenciamento de operações urbanísticas. 

Estas intervenções visam, designadamente, a 
implantação na espaço público de infraestru-
turas de abastecimento de água, drenagem de 
águas residuais e pluviais, alimentação e distri-
buição de energia elétrica, iluminação pública, 
distribuição e alimentação de gás natural, te-
lecomunicações, etc. Por outro lado, verificam-
-se também intervenções na espaço público, no 
âmbito das obrigações legais a cumprir com as 
condições fixadas no licenciamento municipal 
de operações de loteamentos, obras de urba-
nização e obras particulares de construção, re-
construção ou ampliação de edifícios.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241º da Constituição da República Portuguesa 
e 25º, nº 1, alínea g), do anexo I da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, sob proposta da Câmara 
Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia aprova o seguinte regulamento:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS E INTRODUTÓRIAS

ARTIGO 1.º
LEI HABILITANTE

O presente regulamento obedece ao estabele-
cido no artigo 241.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, na alínea k) do n.º 1 do arti-
go 33.º e g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.

ARTIGO 2.º
ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente regulamento aplica-se às interven-
ções no espaço público, nomeadamente:
a) Aos trabalhos de construção, instalação, ma-
nutenção, reparação, inspeção, alteração ou 
substituição de infraestruturas a realizar no es-
paço aéreo, no solo ou no subsolo do domínio 
público municipal, com intervenção ou não no 
pavimento e independentemente da entidade 
que a promove;
b) Aos trabalhos de construção, conservação e 
reparação a realizar em passeios e pavimentos; 
c) Às obras de urbanização, sem prejuízo dos 
procedimentos legalmente previstos no Regi-
me Jurídico da Urbanização e Edificação, apro-
vado pelo D.L. 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação.
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ARTIGO 3.º
DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente regulamento, entende-
-se por:
a) Intervenções no espaço público: toda e qual-
quer ação que tenha por efeito a construção, 
instalação, manutenção, reparação, inspeção, 
alteração ou substituição de pavimentos, pas-
seios, arruamentos e outros espaços similares 
de utilização pública, espaços verdes integra-
dos nesses espaços, e infraestruturas técnicas, 
a realizar no espaço aéreo, no solo ou no subso-
lo do domínio público municipal, englobando a 
ocupação do espaço público que lhe é inerente;
b) Promotores: as pessoas singulares ou coleti-
vas que promovam as intervenções no espaço 
público e que tenham legitimidade para apre-
sentar pedidos de licenciamento. 

ARTIGO 4.º
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS IN-

TERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO
1 - É da competência do Município articular e 
coordenar as intervenções no espaço público, 
devendo, para esse efeito, ser criado um siste-
ma de informação, assegurando-se a sua cons-
tante atualização.
2- Os promotores concessionários das redes 
de energia, telecomunicações, abastecimento 
de águas, saneamento e outras similares, e os 
promotores que intervenham no espaço públi-
co de forma continuada e planeada, devem en-
contrar-se registados no sistema de informação 
descrito no número 1.
3 - Os promotores concessionários das redes 
de energia, telecomunicações, abastecimento 
de águas, saneamento e outras similares devem 
até 31 de dezembro apresentar ao Município 
os cadastros das respetivas redes devidamen-
te atualizados, sem prejuízo do cumprimento 
de legislação específica no que diz respeito às 
infraestruturas aptas ao alojamento de redes 
de comunicações eletrónicas, nomeadamen-
te, quanto aos cadastros a fornecer ao SIC da 
ANACOM.
4 - Os promotores que intervenham no espa-
ço público de forma continuada e planeada de-
vem comunicar ao Município, até ao dia 30 de 
novembro de cada ano, o planeamento das in-
tervenções, designadamente no que concerne 

a obras de investimento, a executar no ano se-
guinte, fornecendo todos os elementos neces-
sários para a sua apreciação, nomeadamente a 
sua caracterização e programação.
5 - O Município informa os promotores regis-
tados no sistema de informação de todas as 
intervenções de remodelação, reconstrução ou 
beneficiação de arruamentos, de iniciativa mu-
nicipal ou de outras entidades, 15 dias antes do 
início das mesmas, concedendo um prazo de 
10 dias para que estas se pronunciem sobre o 
interesse de realizarem intervenções em simul-
tâneo.
6 - Se, no seguimento do disposto no número 
anterior, estes promotores não se mostrarem 
interessados em intervir, não lhes será autoriza-
da a realização de obra que afete o pavimento 
durante um período de 3 anos, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceite pelo municí-
pio.
7 – O disposto no presente artigo não se aplica 
às intervenções de carácter urgente, nem às in-
tervenções no espaço público de carácter pon-
tual, cujo planeamento não seja possível ante-
cipar.  

TÍTULO II
INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO

CAPÍTULO I
AUTORIZAÇÃO

ARTIGO 5.º
AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL

1 - As intervenções no espaço público realiza-
das ao abrigo do presente regulamento estão 
sujeitas a autorização municipal, nos termos 
dos artigos seguintes.
2 - Nas intervenções no espaço público sujeitas 
a licenciamento no âmbito do RJUE, nomeada-
mente as obras de urbanização, o alvará de au-
torização emitido no âmbito daquele diploma 
substitui o título a emitir nos termos do artigo 
12.º deste regulamento.
3 - Nas intervenções no espaço público decor-
rentes e acessórias de outras operações urba-
nísticas sujeitas aos procedimentos previstos 
no RJUE, o alvará de licença emitido no âmbito 
da quele diploma substitui o título a emitir no 
âmbito do artigo 12º deste regulamento.
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ARTIGO 6.º
ISENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

1 - Estão isentas de autorização:
a) As intervenções promovidas pelos serviços 
municipais, por si ou através de entidade man-
datada para o efeito;
b) As intervenções promovidas pelas Juntas de 
Freguesia. 
2 – As intervenções em espaço público isentas 
de autorização nos termos da alínea b) estão 
sujeitas a parecer prévio a emitir pela câmara 
municipal e à comunicação de início dos traba-
lhos prevista no artigo 14.º do presente regula-
mento. 
3 - O parecer indicado no número anterior é 
emitido no prazo de 15 dias úteis, sob pena de 
se considerar aceite a intervenção comunicada. 
4 – A isenção de autorização não prejudica o 
dever de cumprimento do disposto no presente 
regulamento e demais legislação aplicável, con-
cretamente o disposto nos artigos 9.º e 10.º do 
Código da Estrada. 

ARTIGO 7.º
LEGITIMIDADE

Têm legitimidade para requerer a autorização 
de intervenções no espaço público:
a) Os particulares, desde que demonstrem in-
teresse legítimo; na execução da intervenção, 
a executar por entidades devidamente habilita-
das; 
b) As entidades gestoras e ou concessionárias 
de redes de energia e operadoras de telecomu-
nicações, abastecimento de água, saneamento 
e outras similares; 
c) Outras entidades devidamente mandatadas, 
ou acreditadas pelas entidades previstas na alí-
nea anterior.

CAPÍTULO II
PROCEDIMENTO

ARTIGO 8.º
FASES DO PROCEDIMENTO

1 - O procedimento de autorização de interven-
ção no espaço público far-se-á em três fases:
a) Apreciação da intervenção;
b) Emissão do Alvará de Autorização;
c) Comunicação de início de trabalhos no espa-
ço público.

2 – Sempre que estejam em causa intervenções 
no espaço público decorrentes e acessórias 
de outras operações urbanísticas sujeitas aos 
procedimentos previstos no âmbito do RJUE, 
as fases indicadas na alínea a) e b) do número 
anterior esgotam-se, nos termos da tramitação 
prevista naquele diploma, com a emissão do al-
vará de licença de obras.

ARTIGO 9.º
INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO

1 - O pedido de autorização deve ser dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal, sob a forma 
de requerimento escrito.
2 - Do requerimento inicial deve constar a indi-
cação do pedido em termos claros e precisos, 
identificando o tipo de intervenção a realizar, a 
respetiva localização, o seu faseamento, quan-
do se justifique, e o prazo de execução.
3 - O pedido deve ser acompanhado dos se-
guintes elementos instrutórios:
a) Documento comprovativo da qualidade do 
titular;
b) Memória descritiva, da qual conste:
i. O local da intervenção;
ii. O tipo de intervenção e de trabalhos a exe-
cutar;
iii. A natureza, comprimento e largura dos pavi-
mentos afetados;
iv. O diâmetro, número e extensão das tuba-
gens;
v. A dimensão das caixas e do equipamento a 
instalar no subsolo ou à superfície;
vi. Justificação para o faseamento da interven-
ção;
c) Planta de localização, em toda a sua exten-
são, dos trabalhos a executar, à escala 1/2000;
d) Projeto de intervenção no espaço público, à 
escala máxima 1:500, que caracterize devida-
mente a obra a realizar com a delimitação da 
área de intervenção, delimitação e caracteriza-
ção das pavimentações a realizar ou interven-
cionar, identificação do traçado e localização 
das infraestruturas e equipamentos a instalar 
no subsolo ou à superfície, quando aplicável;
e) Termo de responsabilidade do técnico autor 
do projeto, acompanhado de declaração da or-
dem ou associação profissional, quando aplicá-
vel; 
f) Projeto de sinalização temporária que deverá 
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conter:
- Plano de ocupação da via pública acompa-
nhado dos percursos de circulação alternativos;
- Memória descritiva e justificativa;
- Implantação e definição da sinalização tem-
porária a implantar.
g) O prazo para a execução dos trabalhos, em 
dias seguidos, indicando o seu faseamento;
h) A estimativa orçamental de todos os traba-
lhos a executar;
i) Fotografias atualizadas do local objeto de in-
tervenção;
j) Fundamentação para os casos previstos no 
n.º 2 do artigo 4.º do presente regulamento;
k) Documento que comprove a acreditação 
do empreiteiro por parte da entidades gestora 
para a execução daquela obra;
l) Termo de responsabilidade do técnico res-
ponsável pelo acompanhamento da obra.
4 – Sempre que se justifique, o requerente pode 
instruir o pedido de autorização com ouros ele-
mentos, não identificados no número anterior, 
que considere fundamentais para a correta 
apreciação do pedido. 
5 - Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, os serviços municipais competentes, 
no prazo de 5 dias úteis, poderão solicitar ao 
promotor, sempre que o julgarem necessário, 
e por qualquer meio escrito, a entrega de do-
cumentos e peças adicionais em prazo a fixar, 
bem como dispensar aqueles que, dadas as ca-
racterísticas da pretensão, se revelem desne-
cessários. 
6 - Quando estejam em causa intervenções no 
espaço público decorrentes e acessórias de ou-
tras operações urbanísticas sujeitas aos proce-
dimentos previstos no RJUE, os elementos ins-
trutórios descritos no ponto anterior integram 
o procedimento de controlo prévio no âmbito 
daquele diploma.

ARTIGO 10º
APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO

1 – Na primeira fase do procedimento de auto-
rização é apreciado o pedido, podendo a deci-
são ser de deferimento ou indeferimento.
2 – O município dispõe de um prazo de 10 dias 
úteis para se pronunciar sobre o pedido de au-
torização apresentado, decidindo quer as ques-
tões de ordem formal e processual que possam 

obstar à apreciação, quer da viabilidade da pre-
tensão apresentada, sob pena de a mesma se 
considerar tacitamente deferida. 
3 – O prazo referido no número anterior come-
ça a contar-se após a apresentação do pedido 
ou após a apresentação dos elementos adicio-
nais solicitados nos termos do n.º 5 do artigo 9.º 
do presente regulamento.
4 — A Câmara Municipal pode, fundamentada-
mente, reduzir o prazo indicado pelo promotor 
para a execução dos trabalhos se o considerar 
excessivo ou se a intervenção requerer maior 
urgência na sua realização.
5 – Deferida a pretensão, são determinadas as 
condicionantes de intervenção, bem como a 
necessidade de prestação de caução e as taxas 
devidas, se aplicáveis, nos termos do artigo 37.º 
e 44.º do presente Regulamento.
6 - A comunicação da decisão sobre o pedido 
de autorização para intervenção no espaço pú-
blico é efetuada através de notificação dirigida 
ao promotor que o solicitou.
7 — A notificação de deferimento do pedido es-
tabelece as condicionantes da intervenção, mas 
não habilita o promotor a iniciar os trabalhos no 
espaço público, o que só acontece com a emis-
são do alvará e com a comunicação de início 
dos trabalhos no espaço público.

ARTIGO 11.º
PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGI-

CO
1 - As intervenções que afetem o subsolo, mes-
mo que superficialmente, situadas dentro dos 
perímetros definidos como zonas classificadas 
ou em vias de classificação, carecem de parecer 
das entidades competentes da Administração 
Central, podendo impor-se os condicionamen-
tos necessários para a salvaguarda do patrimó-
nio arqueológico. 
2 - Nas zonas, situadas dentro dos perímetros 
das zonas de valor arqueológico previstas na 
Carta de Salvaguardas de Património do Pla-
no Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia são 
interditas ações que possam destruir ou pre-
judicar os valores arqueológicos identificados, 
exceto se forem impostas medidas de minimi-
zação de impactes negativos ou de conserva-
ção dos mesmos que se mostrem adequadas, 
podendo o município impor um especial acom-
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panhamento arqueológico de prevenção.
3 – Os custos decorrentes das medidas de ava-
liação, preventivas ou de minimização, deter-
minadas pelas entidades externas, são supor-
tados, nos termos das disposições legais, pelos 
promotores dos referidos trabalhos. 

ARTIGO 12.º
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO

1 – O Alvará de Autorização de intervenção no 
espaço público legitima o promotor a efetuar a 
intervenção solicitada e aprovada nos termos 
do deferimento. 
2 – O pedido de emissão de alvará de autoriza-
ção é efetuado no prazo de 60 dias, contados 
em dias seguidos, após a comunicação do defe-
rimento da pretensão, sob pena de caducidade, 
devendo ser apresentado em simultâneo com a 
comunicação do início dos trabalhos, demons-
trando o prévio pagamento das taxas e presta-
ção da caução, quando aplicáveis.
3 – Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 8.º 
do presente regulamento, não havendo lugar à 
emissão de alvará específico para a intervenção 
no espaço público, a comunicação do início dos 
trabalhos é apresentada nos termos do artigo 
14.º. 
4 — Para além dos elementos de identificação 
do promotor, o alvará de autorização de inter-
venção no espaço público contém:
a) A identificação do arruamento e do local in-
tervencionado;
b) A identificação do tipo de intervenção;
c) O prazo da intervenção;
d) A data de início e de fim dos trabalhos, bem 
como o seu faseamento, quando aplicável;
e) As condicionantes impostas para a interven-
ção, nomeadamente aquelas relacionadas com 
a reposição dos pavimentos, a sinalização tem-
porária e os desvios de tráfego necessários face 
à intervenção, entre outras que se entendam 
necessárias para garantir as condições de mo-
bilidade e de segurança;
f) A indicação do montante de caução presta-
da e a identificação do respetivo título, se a ela 
houver lugar;
g) Contato do técnico responsável pela inter-
venção identificado na alínea j) do artigo 9.º.
5 - O alvará de autorização obedece ao modelo 
anexo ao presente regulamento.

6 – O Município emite o alvará no prazo de 10 
dias úteis, notificando o promotor para proce-
der ao seu levantamento. 

ARTIGO 13.º
INDEFERIMENTO

1 - O pedido de autorização é indeferido quan-
do: 
a) O processo apresentado não se encontre 
instruído com todos os elementos de carácter 
obrigatório previstos nos n.ºs 3 e 5 do artigo 9.º;
b) Esteja em violação do Plano Diretor Munici-
pal de Vila Nova de Gaia; 
c) Esteja em desconformidade com as regras 
constantes do Capítulo II do presente regula-
mento e com condições técnicas aprovadas;
d) Em virtude da natureza, localização, exten-
são, duração e época da realização da interven-
ção as mesmas não sejam aconselháveis;
e) Pelas características da intervenção, se pre-
vejam situações lesivas para o Município, para a 
segurança dos utentes ou para a circulação no 
espaço público;
f) As intervenções em pavimentos com idade 
inferior a 5 anos ou em bom estado de conser-
vação, salvo em situações excecionais em face 
da imprevisibilidade da intervenção, e em con-
formidade com as condições impostas pelo Mu-
nicípio.
2 — O indeferimento é notificado ao promotor 
e contém explicitamente as razões que levaram 
a tal decisão.
3 — Para efeitos de audiência prévia, o promo-
tor pode apresentar alegações ou elementos 
instrutórios adicionais num prazo máximo de 10 
dias úteis após a receção da notificação citada 
no número anterior. 

ARTIGO 14.º
COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, n.º 
2, após a emissão do alvará de autorização o 
promotor deve comunicar o início dos traba-
lhos.
2 – A comunicação de início dos trabalhos deve 
indicar expressamente o dia de início e de ter-
mo dos trabalhos a realizar, bem como o seu 
faseamento, quando aplicável, e deve ser efetu-
ada com uma antecedência de:
a) 5 dias úteis, nos casos em que não haja lugar 
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a condicionamentos ou desvios de trânsito;
b) 10 dias úteis sempre que haja lugar a condi-
cionamentos ou desvios de trânsito. 
3 — Excetuam-se do disposto no número ante-
rior as intervenções de carácter urgente, previs-
tas no artigo 21.º.
4 – Para efeitos de garantir o cumprimento do 
disposto no artigo 10.º do Código da Estrada, 
deve ser assegurada a publicitação dos condi-
cionamentos de trânsito. 

ARTIGO 15.º
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1 - Em quaisquer situações em que, por fato não 
imputável ao promotor e que se mostre devida-
mente justificado, se torne impossível concluir 
a intervenção no prazo previamente estipulado, 
deve aquele apresentar pedido de prorrogação 
de prazo para a conclusão da intervenção, an-
tes do termo do prazo inicialmente concedido.
2 – O pedido deve ainda ser devidamente fun-
damentado, mostrando as razões que justifi-
quem o atraso.
3 - O Município aprecia o pedido no prazo má-
ximo de 5 dias úteis, sob pena da prorrogação 
de prazo se considerar tacitamente deferida.
4 – O deferimento da prorrogação do prazo 
para a execução dos trabalhos dá lugar a aver-
bamento ao alvará de autorização emitido. 

ARTIGO 16.º
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS

1 - Sempre que por motivos devidamente justi-
ficados ou de força maior seja necessário sus-
pender os trabalhos deve o promotor comuni-
car à Câmara Municipal, indicando a duração da 
suspensão e a data prevista para o reinício dos 
trabalhos. 
2 – Durante o período de suspensão, o promo-
tor deve deixar o local limpo e em condições 
que permitam a mobilidade provisória em con-
dições de segurança.
3 – A suspensão dos trabalhos não exonera o 
promotor do cumprimento da data de conclu-
são dos trabalhos, sem prejuízo da possibilida-
de prevista no artigo 15.º.
4 - A suspensão da execução dos trabalhos 
deve ser comunicada à Câmara Municipal nas 
24 horas após a sua ocorrência.
5 – Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do presen-

te artigo, o promotor deve comunicar à câmara 
municipal o reinício dos trabalhos com 24 horas 
de antecedência.  
6 – A suspensão não comunicada ou em desres-
peito pelos deveres impostos no n.º 2 do pre-
sente artigo é considerada abandono de obra. 

ARTIGO 17.º
TERMO DOS TRABALHOS

A autorização é válida até ao termo do prazo 
constante do respetivo alvará ou, no caso das 
obras identificadas no n.º 2 do artigo 8.º, cons-
tante da comunicação do início dos trabalhos, 
salvo se o respetivo prazo de validade for pror-
rogado de acordo com o estipulado no artigo 
15.º.

ARTIGO 18.º
CADUCIDADE DA AUTORIZAÇÃO

1 — A autorização de intervenção no espaço pú-
blico caduca:
a) Se, nos termos do artigo 12.º, n.º 2, não foi 
requerida a emissão do alvará no prazo estabe-
lecido; 
b) No termo do prazo fixado no alvará de au-
torização ou das suas prorrogações, quando 
aplicável;
c) Se os trabalhos não se iniciarem no prazo in-
dicado na comunicação de início dos trabalhos, 
sem prejuízo do disposto no RJUE para as in-
tervenções no espaço público sujeitas aos pro-
cedimentos previstos naquele diploma;
d) Se as obras não iniciarem após o prazo nos 
termos do artigo 32.º;
e) Se o motivo da autorização de intervenção 
no espaço público se alterar.
2 — Verificando-se a caducidade da autoriza-
ção de intervenção no espaço público, o titular 
do licenciamento pode requerer a reaprecia-
ção do pedido, sendo utilizados os elementos 
que instruíram o processo anterior, desde que 
os mesmos se mantenham válidos e a câmara 
municipal entenda como necessária a conclu-
são daquela intervenção nos termos previstos 
no pedido. 
3 – Verificando-se a caducidade da autorização 
de intervenção no espaço público, a câmara 
municipal pode, nos termos do artigo 33.º do 
presente regulamento, determinar a execução 
dos trabalhos por substituição. 
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4 – No caso previsto na alínea e) do n.º 1 e sem-
pre que possível, a câmara municipal notifica 
o promotor para que venha apresentar os ele-
mentos instrutórios necessários à apreciação 
de novo pedido de licenciamento. 

ARTIGO 19.º
INTERVENÇÕES URGENTES

1 - Para efeitos do presente artigo consideram-
-se intervenções de carácter urgente:
a) As que visem afastar uma situação de perigo 
iminente;
b) As necessárias à salvaguarda da saúde e da 
segurança pública ou de privados;
c) Aquelas que visem reparar perturbações 
existentes nas infraestruturas e que afetem a 
prestação do serviço a que se destinam.
2 - Quando se trate de intervenções cujo carác-
ter urgente imponha a sua execução imediata o 
promotor pode dar início às mesmas comuni-
cando à Câmara Municipal até ao primeiro dia 
útil seguinte ao do seu início.
3 – Sempre que a intervenção urgente não te-
nha sido antecedida de procedimento de au-
torização, e no prazo de 48 horas a contar da 
comunicação referida no número anterior, deve 
o promotor apresentar na Câmara Municipal os 
elementos indicados nas alíneas a), b), c) e i) 
do n.º 3 do artigo 9.º do presente regulamento, 
para efeitos de titular a intervenção no espaço 
público.
4 - Sendo necessário o policiamento da inter-
venção, o promotor deve proceder à sua requi-
sição imediata junto da Polícia Municipal, PSP 
ou GNR, antes do início da intervenção e logo 
que tome conhecimento do seu carácter urgen-
te.

ARTIGO 20.º
OBRIGAÇÕES

1 – Os promotores legitimados a intervir no es-
paço público ficam obrigados a cumprir o pre-
sente regulamento bem como as normas legais 
e regulamentares aplicáveis.
2 – Constituem obrigações do promotor da in-
tervenção:
a) Executar os trabalhos de acordo com as con-
dições aprovadas no âmbito do procedimento 
de autorização, dentro do prazo fixado para o 
efeito, sem prejuízo da possibilidade de prorro-

gação;
b) Tomar de imediato todas as providências 
adequadas a garantir a segurança e a minimizar 
os incómodos para os utentes do espaço públi-
co, incluindo a dos veículos que aí circulam;
c) Cumprir com o plano de ocupação da via pú-
blica; 
d) Designar técnico responsável para supe-
rintender os trabalhos e responder pela boa 
execução dos mesmos, possibilitando a rápida 
resolução em caso de ocorrência de situações 
anómalas ou de exceção; 
e) Garantir a segurança e proteção dos traba-
lhadores e utentes do espaço público, fazendo 
cumprir o plano de segurança e saúde ou ou-
tros procedimentos de segurança aplicáveis;
f) Garantir a proteção de terceiros através de 
seguro de responsabilidade civil;
g) Conservar no local da obra o alvará que titula 
a intervenção no espaço público, de modo a ser 
apresentado aos serviços de fiscalização ou de 
polícia, sempre que estes o solicitem;
h) Não intervir nas redes já existentes no espa-
ço aéreo, no solo ou subsolo sem prévia auto-
rização;
i) Não instalar apoio aéreo, armário ou qualquer 
outro equipamento sem prévia autorização;
j) Comunicar aos serviços municipais compe-
tentes qualquer anomalia que surja no decurso 
da obra, designadamente a suspensão e o reiní-
cio dos trabalhos;
k) Proceder às entivações das valas nos casos 
em que a sua profundidade assim o obrigue;
l) Garantir o cumprimento do Plano de Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição;
m) Limpar o pavimento sempre que as máqui-
nas transitem na via pública e transportem ter-
ras da obra para depósito ou estaleiro e vice-
-versa;
n) Manter, durante a execução dos trabalhos, o 
regular funcionamento das sarjetas, sumidouros 
e linhas de água situados na área de interven-
ção, bem como verificar, aquando da conclusão 
dos trabalhos, o perfeito estado de limpeza e 
funcionamento das mesmas;
o) Não adotar comportamentos lesivos dos di-
reitos e dos legítimos interesses dos cidadãos;
p) Repor a sinalização e marcas rodoviárias 
existentes antes da intervenção;
q) Fazer os ensaios de compactação dos pa-
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vimentos abertos e proceder ao cumprimento 
das regras definidas nos cadernos de encargos 
e nas especificações técnicas constantes das 
Condições Técnicas para o Espaço Público;
r) Solicitar a intervenção da Polícia Municipal 
ou de outros órgãos de polícia, consoante a sua 
competência territorial, nos termos do número 
seguinte. 
2 - Sempre que seja indispensável a realização 
de trabalhos fora das horas normais de serviço, 
seja por interesse do promotor ou por impo-
sição do município, o promotor deve solicitar, 
por escrito, o acompanhamento dos mesmos, 
com a antecedência mínima de 5 dias úteis. 
3 - É da exclusiva responsabilidade do promo-
tor a requisição e o pagamento dos serviços de 
policiamento exigidos.
4 – Compete às entidades gestoras de rede 
ou operadoras de telecomunicações, garantir 
a constante manutenção das suas infraestru-
turas, incluindo o nivelamento dos acessórios 
instalados no espaço público, tais como caixas 
de visita, sumidouros, cabeças móveis, acessos 
a válvulas de corte, armários e outros equipa-
mentos.

CAPÍTULO III
DA ExECUÇÃO DOS TRABALHOS

ARTIGO 21.º
RESPONSABILIDADE

1 - Os promotores que se encontrem legitimados 
a intervir no espaço público são responsáveis 
pela reparação e indemnização de quaisquer 
danos, provocados ao município ou a terceiros, 
decorrentes da execução das intervenções ou 
da violação do presente regulamento.
2 – Sempre que a intervenção no espaço públi-
co seja promovida por entidades mandatadas 
nos termos do artigo 7º, n.º 1, alínea c), é sem-
pre a entidade mandante que responde perante 
o município em todas as vertentes de aplicabi-
lidade do presente regulamento.
3 - A verificação da existência dos danos men-
cionados no número anterior é obrigatoriamen-
te comunicada ao Município bem como aos ter-
ceiros lesados.

ARTIGO 22.º
REGIME DE ExECUÇÃO DOS TRABALHOS

1 - Todos os trabalhos referentes a intervenções 
no espaço público devem obedecer às espe-
cificações técnicas constantes das Condições 
Técnicas aprovadas pelo Município previstas no 
site institucional.
2 – Os trabalhos devem ser executados em pe-
ríodo diurno, entre as 8 e as 20 horas, salvo as 
intervenções urgentes constantes do artigo 19.º 
do presente regulamento.
3 - Podem ser executados em período notur-
no ou aos sábados, domingos e feriados os tra-
balhos previamente autorizados pela câmara 
municipal ou os que esta determinar, na estrita 
observância do disposto no regime legal sobre 
o ruído e desde que o promotor dos trabalhos 
assegure o seu acompanhamento técnico por 
parte dos serviços municipais competentes 
para o efeito.
4 - As despesas decorrentes do serviço extraor-
dinário prestado pelos funcionários municipais 
por interesse e ou conveniência do requerente 
são debitadas ao promotor de acordo com o 
estabelecido no Regulamento de Taxas e Ou-
tras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.
5 - O levantamento do pavimento e a abertura 
de valas para a construção, instalação, manu-
tenção, reparação, alteração ou substituição de 
infraestruturas no subsolo é executado por tro-
ços inferiores a 50 metros, dependendo do lo-
cal e das determinações do Município, as quais 
têm em consideração as características técni-
cas da obra, salvo quando tecnicamente não for 
viável a sua implementação.
6 - Os trabalhos referidos no número anterior 
devem ser executados de forma a minimizar, 
tanto quanto possível, a área necessária às 
obras, com vista a reduzir os prejuízos resultan-
tes para a circulação de pessoas e veículos.
7 - Em casos especiais, designadamente arrua-
mentos estreitos, de tráfego intenso ou trajetos 
de circulação de pessoas com mobilidade con-
dicionada, nos quais os trabalhos provoquem 
perturbações de trânsito, quer diurno, quer no-
turno, pode o Município determinar um limite 
inferior ao mencionado no número 5 para a ex-
tensão da trincheira.
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ARTIGO 23.º
ACESSO A INFRAESTRUTURAS JÁ ExISTEN-

TES
1 – O acesso a infraestruturas que integrem a 
rede de distribuição de energia elétrica depen-
de da aprovação da concessionária de rede, 
que deverá permitir a sua utilização até ao limi-
te regulamentar.  
2 – O acesso a infraestruturas aptas ao aloja-
mento de redes de comunicações eletrónicas 
deverá obedecer às regras estabelecidas em le-
gislação específica. 
3 - As ligações para uso exclusivo do municí-
pio e que se destinem a utilização no âmbito 
dos sistemas nacional, regional ou municipal de 
proteção civil ou equiparados, prevalecem so-
bre as demais.

ARTIGO 24.º
LOCALIZAÇÃO DAS REDES A INSTALAR

1 - A localização das redes a instalar no subsolo 
deve respeitar a legislação em vigor quanto à 
localização e afastamento das várias infraestru-
turas.
2 - Nos arruamentos novos ou reconstruídos 
pode o Município, por sua iniciativa ou dos in-
teressados, apresentar projetos de galerias 
técnicas, com esquema próprio da localização 
das condutas para a instalação das infraestru-
turas, nomeadamente água, eletricidade e te-
lecomunicações, comparticipando as entidades 
concessionárias com infraestruturas no solo ou 
subsolo na despesa de construção destas gale-
rias em percentagens iguais ou por acordo en-
tre as partes.
3 – A execução de galerias previstas no número 
anterior carecem de anúncio de construção de 
acordo com legislação específica no que toca a 
infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas. 
4 - A transferência das infraestruturas no es-
paço aéreo, solo ou subsolo para as galerias e 
respetivos ramais são da responsabilidade dos 
promotores, tal como os seus custos, e deve 
ser realizado em prazo a definir pelo Município 
após a execução das galerias técnicas.
5 - As infraestruturas aéreas devem ser elimina-
das, num prazo a definir aquando da conclusão 
das obras, caso o arruamento já tenha sido do-
tado de infraestruturas no subsolo.

6 – Não serão autorizados pedidos de execução 
de redes aéreas, exceto por motivos fundamen-
tados, em locais onde já não existam infraestru-
turas dessa natureza.   
7 — Para efeitos de cumprimento do disposto 
nos números anteriores, qualquer sublocação 
de redes deve ser comunicada ao Município a 
partir da data da celebração dos competentes 
contratos pelas entidades concessionárias.

ARTIGO 25.º
INTERVENÇÃO NOS PAVIMENTOS

1 — Sempre que se verifiquem intervenções nos 
pavimentos do espaço público, o levantamen-
to e a reposição de pavimento em betuminoso 
deve ser executado segundo os esquemas defi-
nidos no anexo I do presente Regulamento, do 
qual faz parte integrante.
2 - Nos pavimentos em betonilha ou betão deve 
ser abrangida toda a largura da intervenção até 
às juntas mais próximas.
3 — A reposição de pavimentos revestidos com 
materiais diferentes dos anteriores números 
deve ser efetuada com materiais da mesma 
natureza e características dos existentes, salvo 
obrigação diversa que conste do alvará de li-
cenciamento, na área afetada pela intervenção 
acrescida da largura necessária por forma a ga-
rantir o regular reperfilamento, de acordo com 
as melhores técnicas e as boas práticas da arte 
de construir.
4 — Excetuam-se do disposto nos números an-
teriores as situações em que se verifique um in-
vestimento desproporcionado na reposição do 
pavimento, ou o seu bom estado não o aconse-
lhe, devendo estas ser decididas casuisticamen-
te pelo município, após audição do promotor.
5 — No caso do alvará prever a execução de vá-
rias intervenções no subsolo a executar em mo-
mentos distintos, ou por outro motivo de força 
maior que impeça a pavimentação definitiva 
logo após a execução dos trabalhos no subsolo, 
deve a zona de intervenção ser provisoriamen-
te reposta com cubos de granito de dimensão 
11x11 ou com betuminoso a frio.
6 — Uma vez concluídos todos os trabalhos no 
subsolo ou cessado o motivo de força maior re-
ferido no número anterior deve proceder-se à 
imediata pavimentação definitiva.
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ARTIGO 26.º
PAINÉIS DE INFORMAÇÃO E DE IDENTIFICA-

ÇÃO DAS OBRAS
1 - Antes do início dos trabalhos, e desde que os 
mesmos tenham um prazo de execução igual 
ou superior a 15 dias, o promotor está obriga-
do a colocar, em cada uma das suas frentes de 
obra e de forma bem visível, painéis informati-
vos que deverão permanecer até à sua conclu-
são.
2 — Os painéis informativos contêm os seguin-
tes dados:
a) Identificação do promotor da intervenção;
b) Identificação da empresa que vai proceder à 
execução dos trabalhos;
c) Datas de início e conclusão dos trabalhos;
d) Tipo de obra a executar;
e) Menção obrigatória da expressão «Pedimos 
a sua compreensão. Seremos breves.».
3 - No caso de obras urgentes e desde que as 
mesmas não se prolonguem por prazo superior 
a 5 dias, admite-se a colocação, de modo bem 
visível, de qualquer forma de identificação do 
promotor responsável pelos respetivos traba-
lhos, sem necessidade de quaisquer outros ele-
mentos.
4 – Os painéis devem ter as dimensões mínimas 
de 0,60 m por 0,60 m.
5 - Os painéis devem ser retirados da obra ime-
diatamente após a conclusão dos respetivos 
trabalhos.

ARTIGO 27.º
SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

1 - É da responsabilidade do promotor o cum-
primento do projeto de sinalização temporária 
e a colocação no local dos sinais e marcas con-
siderados necessários para garantir a segurança 
de peões e viaturas e o acesso às propriedades, 
devendo a sua colocação ser prévia ao início 
dos trabalhos e situar-se em locais bem visíveis 
e em toda a extensão da área de intervenção.
2 - Os sinais que eventualmente se danifiquem 
ou desapareçam durante o decurso dos tra-
balhos devem ser imediatamente substituídos 
pelo promotor.
3 - A sinalização de carácter temporário e a sua 
colocação, bem como todos os dispositivos de 
segurança, constituem encargo do promotor.
4 - Os acidentes ou danos que afetem terceiros, 

em virtude da falta ou deficiência de sinaliza-
ção rodoviária são da exclusiva responsabilida-
de do titular do alvará ou entidade executante.

ARTIGO 28.º
MEDIDAS DE SEGURANÇA

1 — Todos os trabalhos devem ser executados 
de modo a garantir convenientemente a circu-
lação de viaturas e de peões, quer nas faixas 
de rodagem, quer nos passeios, devendo, para 
tal, ser adotadas todas as medidas de carácter 
provisório indispensáveis à segurança e como-
didade dos utentes, nomeadamente:
a) Utilização de chapas metálicas ou passadi-
ços de madeira para acesso às propriedades;
b) Proteção das valas, que venham a ser aber-
tas até à limpeza final da obra, com dispositivos 
adequados, nomeadamente guardas, grades, 
redes, rodapés em madeira ou fitas plásticas 
refletoras;
c) Construção de passadiços de madeira ou de 
outro material adequado para atravessamento 
de peões nas zonas das valas, sempre que ne-
cessário;
d) Sinalização luminosa durante a noite, de avi-
so aos transeuntes e veículos circulantes de 
aproximação de perigo.
2 — Sempre que a haja ocupação dos pas-
seios, tem de ser criada uma passagem para 
peões convenientemente vedada com elemen-
tos apropriados e que confiram segurança aos 
utentes ou ser construídos passadiços de ma-
deira ou de outro material, devidamente prote-
gidos com guarda corpos.

ARTIGO 29.º
DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MATE-

RIAIS
Não é permitido o depósito de materiais neces-
sários à execução de obras ou produtos delas 
provenientes no espaço público, exceto quando 
haja lugar à montagem de estaleiro previamen-
te aprovado pelos serviços municipais compe-
tentes para o efeito.

ARTIGO 30.º
CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

Os trabalhos objeto de intervenção devem rea-
lizar-se continuamente e sem interrupções, de 
forma a que decorram nos termos previamente 
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aprovados e em ritmo acelerado, salvo por mo-
tivo de força maior ou nos casos devidamente 
justificados e aceites pela câmara municipal.

ARTIGO 31.º
LIMPEZA DA ZONA DOS TRABALHOS

1 — Durante a execução dos trabalhos, o pro-
motor deve:
a) Assegurar que o local dos trabalhos se man-
tém em adequado estado de limpeza, de modo 
a garantir a segurança e minimizar incómodos 
aos utentes e moradores, bem como reduzir o 
impacto visual negativo;
b) Assegurar a limpeza dos sistemas de drena-
gem de águas residuais existentes na zona dos 
trabalhos e nas zonas limítrofes afetadas pela 
intervenção, até a sua conclusão.
2 — Os resíduos resultantes da escavação ou 
da abertura de valas e trincheiras, se reutilizá-
veis, devem ser convenientemente arrumados, 
preferencialmente em contentores (rígidos ou 
flexíveis) para uso em reposição e se não re-
cuperáveis serão imediatamente removidos do 
local da obra até ao final do dia a que os traba-
lhos se reportam, devendo o espaço envolvente 
às valas ficar convenientemente limpo.
3— Uma vez terminada a obra, não pode ficar 
abandonado qualquer material sobrante no lo-
cal dos trabalhos, devendo ser igualmente reti-
rados os painéis identificativos e toda a sinaliza-
ção temporária previamente colocada, repondo 
a sinalização definitiva anteriormente existente.
4 — Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, o promotor deve cumprir com todas as 
obrigações decorrentes do regime de resíduos 
de construção e demolição, nos termos da le-
gislação em vigor.

CAPÍTULO III
VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS, GARANTIA 

DA OBRA E CAUÇÃO

ARTIGO 32.º
CONCLUSÃO E RECEÇÃO PROVISÓRIA DOS 

TRABALHOS
1 — Salvo o disposto no número seguinte, a con-
clusão dos trabalhos deve ocorrer na data refe-
rida no respetivo alvará.
2 — Nos casos em que a conclusão dos traba-
lhos ocorra em data anterior ao previsto o pro-

motor deve comunicar o seu termo até ao pri-
meiro dia útil subsequente ao seu término.
3 — A receção provisória dos trabalhos é sem-
pre antecedida de visita técnica a realizar pelos 
serviços municipais, com o objetivo de verificar 
a conformidade dos trabalhos com o projeto de 
intervenção aprovado. 
4 - Em prazo não superior a 15 dias úteis, con-
tados a partir da comunicação do termo dos 
trabalhos, os serviços municipais competentes 
comunicarão ao promotor a decisão relativa à 
receção provisória da intervenção.
5 - A comunicação a que se refere o número 
anterior deve conter informação sobre: 
a) O modo como se encontram cumpridas as 
obrigações estipuladas no alvará de autoriza-
ção, identificando, nomeadamente, os defeitos 
da intervenção; 
b) Quaisquer condições que o Município julgue 
necessário impor, nos termos do presente Re-
gulamento ou Alvará emitido, bem como o pra-
zo para o seu cumprimento. 
6 - No caso de serem identificados defeitos na 
intervenção que impeçam, no todo ou em parte, 
a receção provisória da mesma, a especificação 
de tais defeitos na comunicação é acrescida da 
declaração de não receção da intervenção ou 
da parte da mesma que não estiver em condi-
ções de ser recebida e dos respetivos funda-
mentos.

ARTIGO 33.º
INCUMPRIMENTO

1 — Em caso de abandono da obra ou de incum-
primento das condicionantes impostas para a 
realização dos trabalhos, a câmara municipal 
notifica o promotor para dar continuidade à 
obra ou corrigir as irregularidades detetadas, 
sendo-lhe concedido um prazo razoável para 
reiniciar os trabalhos ou corrigir irregularidades.
2 — Terminado o prazo estipulado no número 
anterior sem que tenham sido cumpridas as 
exigências elencadas na notificação, a Câmara 
Municipal pode optar pela execução dos referi-
dos trabalhos, diretamente ou por intermédio 
de terceiro, nos termos dos números seguintes, 
correndo os respetivos encargos por conta do 
promotor.
3 — Sem prejuízo do eventual direito de indem-
nização que decorrer da prática de fatos ilícitos, 
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culposos ou não, bem como da possibilidade de 
acionar a caução prestada, a substituição pode 
ocorrer nomeadamente nos seguintes casos:
a) Na sequência da caducidade da autorização 
sempre que se considere de interesse público 
a conclusão da intervenção no espaço público; 
b) Para reposição das condições de segurança 
dos utentes do espaço público ou de bens do 
espaço público ou privado do município ou de 
terceiros;
c) Para reparação de danos causados pela re-
alização das obras, designadamente nos pa-
vimentos, em espaços verdes de utilização 
coletiva, bem assim para reparação de outras 
infraestruturas danificadas em consequência 
da intervenção;
d) Quando se verifique uma suspensão da obra 
não prevista ou não autorizada ou esteja aban-
donada por período de tempo superior a 15 
dias;
e) Para reparação das anomalias resultantes 
da deficiente execução dos trabalhos de repo-
sição dos pavimentos quando o promotor não 
os execute nos prazos ou em cumprimento das 
condições impostas no alvará e no presente re-
gulamento.

ARTIGO 34.º
DEFEITOS

1 — As intervenções que não se apresentem em 
boas condições, quer no momento da vistoria 
para efeitos de receção provisória, definitiva ou 
durante o período de garantia, devem ser retifi-
cadas pelo promotor, para o efeito devidamen-
te notificado, sendo-lhe concedido um prazo 
razoável para os corrigir.
2 — Se a correção dos defeitos não for execu-
tada no prazo fixado, a câmara municipal pode 
optar pela execução dos referidos trabalhos, 
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos 
termos do artigo 33.º, correndo os respetivos 
encargos por conta do promotor.
3 — Logo que os trabalhos de correção dos de-
feitos se mostrem concluídos o promotor deve 
comunica-lo imediatamente aos serviços com-
petentes, que efetuarão nova visita e emissão 
de parecer.
4 – Os encargos decorrentes do procedimento 
previsto no n.º 2 do presente artigo e no arti-
go 33.º, serão calculados segundo o estipulado 

no Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 35.º
TELAS FINAIS E REGISTO

1 – Sempre que considere necessário, a Câmara 
Municipal pode exigir aos titulares das infraes-
truturas que intervenham no espaço público a 
apresentação, no serviço municipal competen-
te, no prazo máximo de 30 dias após a conclu-
são da intervenção ou dos trabalhos, de telas 
finais e plantas de cadastro, os quais procedem 
ao seu registo informático e à sua devida geor-
referenciação, salvo quando a entidade já dis-
ponibiliza o acesso ao respetivo cadastro infor-
mático atualizado.
2 - O cadastro das infraestruturas instaladas 
no espaço público deve conter as coordenadas 
georreferenciadas de todos os equipamentos, 
acessórios, condutas, cabos, caixas, valas, câ-
maras de visita e armários das diversas infraes-
truturas identificadas com simbologia explícita 
em legenda segundo as normas técnicas vigen-
tes.
3 – As telas finais devem representar de modo 
rigoroso o limite do espaço público interven-
cionado e a caracterização final dos pavimen-
tos, incluindo os materiais aplicados.

ARTIGO 36.º
PRAZO DE GARANTIA E RECEÇÃO DEFINITI-

VA
1 — O prazo de garantia da intervenção é fixa-
do em 5 anos ou outro estipulado aquando da 
autorização, a contar da data da receção pro-
visória.
2 — Uma vez decorrido o prazo referido no nú-
mero anterior, os serviços municipais compe-
tentes para o efeito, por iniciativa própria ou 
por solicitação do promotor, procederão à vi-
sita ao local para efeitos de receção definitiva.
3 — A receção definitiva ocorre se, decorrido o 
respetivo prazo de garantia, a intervenção não 
apresentar defeitos da responsabilidade do 
promotor.
4 — As intervenções que não se apresentem em 
boas condições durante o período de garantia 
deverão ser retificadas no prazo a estipular pela 
Câmara Municipal.
5 - São aplicáveis à vistoria e comunicação de 



REGULAMENTOS

Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

16

receção definitiva, os preceitos que regulam a 
receção provisória quanto às mesmas matérias.

ARTIGO 37.º
CAUÇÃO

1 – Sem prejuízo do disposto no RJUE e sempre 
que daquele diploma não resulte essa obriga-
ção, a câmara municipal pode exigir aos res-
ponsáveis pela realização das intervenções no 
espaço público a prestação de uma caução 
para garantir a boa execução dos trabalhos, 
sendo que:
a) A caução será prestada através de depósito 
na câmara municipal, garantia bancária ou se-
guro caução;
b) O montante da caução será igual ao valor 
da estimativa orçamental relativa aos trabalhos 
no espaço público, a apresentar pelo promotor, 
podendo ser revisto pela câmara municipal;
c) Decorrido o prazo de garantia dos trabalhos 
serão restituídas as quantias retidas e promo-
ver-se-á a extinção da caução prestada.
2 – A câmara municipal decide sobre a presta-
ção da caução no momento da apreciação do 
pedido, notificando o promotor dessa decisão 
e dos fundamentos que a suportam, nos termos 
do disposto no artigo 10.º do presente regula-
mento. 
3 – Estão isentas da prestação de caução as 
empresas municipais. 
4 - São fundamento para a decisão de presta-
ção de caução: 
a) A intervenção no espaço público, pela sua lo-
calização e relevância, possa prejudicar o bem-
-estar dos cidadãos e a sua qualidade de vida;
b) A proximidade da área intervencionada a 
infraestruturas de impato relevante na área do 
município; 
c) A potencial lesividade da execução da inter-
venção no espaço público da qual possam re-
sultar prejuízos relevantes e significativos para 
o município ou para os cidadãos que seja ne-
cessário acautelar.
5 - A estimativa orçamental referida na alínea b) 
do n.º 1 é calculada mediante o custo dos traba-
lhos e outras despesas inerentes à intervenção 
definidos no Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.
6 — Em situações atendíveis, devidamente fun-
damentadas pelo promotor e autorizadas pela 

câmara municipal, a caução a prestar nos ter-
mos dos números anteriores poderá ser reduzi-
da em função dos trabalhos que se pretendem 
executar.
7 - A caução é acionada sempre que o promo-
tor da intervenção não proceda à reparação 
previamente exigida pelo Município no prazo 
concedido.
8 — Só serão restituídas as quantias retidas a 
título de caução, promovendo-se a sua extin-
ção, uma vez decorrido o prazo de garantia da 
obra, sem prejuízo de, decorridos 2 anos após a 
conclusão dos trabalhos, poder ser reduzido o 
seu montante desde que em quantia inferior a 
50% do valor inicial.
9 – Mediante acordo celebrado entre a câmara 
municipal e as entidades indicadas no artigo 7.º, 
alíneas b) e c), a prestação de caução pode ser 
efetuada de uma única vez com base na esti-
mativa do valor global das intervenções efetua-
da s, pela mesma entidade, no ano civil anterior.

CAPÍTULO IV
FISCALIZAÇÃO E EMBARGO

ARTIGO 38.º
FISCALIZAÇÃO

1 — A fiscalização do presente regulamento 
compete à polícia municipal e aos serviços mu-
nicipais competentes para o efeito.
2 — Na apreciação dos processos de interven-
ção nas redes de infraestruturas subterrâneas e 
na coordenação, supervisão e fiscalização des-
ses trabalhos pode a câmara municipal, além 
das entidades e serviços competentes, recorrer 
a entidades externas com competência técnica 
adequada.
3 — A fiscalização municipal verifica o cumpri-
mento de todos os preceitos normativos e cons-
trutivos relacionados com o objeto da autori-
zação, sendo que qualquer teste ou ensaio de 
campo ou laboratorial que entenda necessário 
realizar, tendo em vista a verificação e a garan-
tia da qualidade dos materiais ou da execução 
dos trabalhos, será custeado pelo promotor.
4 - A fiscalização é realizada de forma aleatória 
e sem aviso prévio, salvo na reposição de pavi-
mentos, na qual se torna obrigatória a comuni-
cação pelo titular do alvará, através dos meios 
disponibilizados no site institucional. 



17

 Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

REGULAMENTOS

5 — Os elementos fiscalizadores podem recor-
rer às autoridades policiais, sempre que neces-
sitem, para o desempenho célere e eficaz das 
suas funções.

ARTIGO 39.º
EMBARGO

1 — A Câmara Municipal pode embargar qual-
quer intervenção que decorra no espaço públi-
co quando estejam a ser executadas:
a) Sem o necessário alvará de autorização;
b) Em desconformidade com as respetivas con-
dicionantes impostas na autorização;
c) Em violação das normas legais e regulamen-
tares aplicáveis.
2 — Em caso de embargo da obra devem ser 
executados pelo promotor todos os trabalhos 
necessários para que a mesma esteja em con-
dições de não constituir perigo de qualquer na-
tureza.
3 – O embargo da intervenção é notificado ao 
promotor e ao responsável pela intervenção.
4 — Ao embargo referido no presente artigo 
são aplicadas as disposições constantes no 
artigo 34º, nomeadamente no que concerne à 
substituição do promotor por parte da Câmara 
Municipal.
5 — O embargo e a respetiva tramitação se-
guem o regime previsto na legislação em vigor, 
nomeadamente, no RJUE.

ARTIGO 40.º
REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE

1 – A câmara municipal está obrigada a adotar 
as medidas necessárias à reposição da legali-
dade sempre que se verifique a execução de 
intervenções no espaço público nos termos do 
número um do artigo anterior.  
2 – Se a intervenção no espaço público se en-
contrar em conformidade com as normas legais 
e regulamentares aplicáveis, ou se a mesma for 
possível, a câmara municipal notifica o respon-
sável pela sua execução para, no prazo de 30 
dias, apresentar pedido de autorização, instru-
ído com os elementos constantes do artigo 9.º 
do presente regulamento. 
3 – Quando se verifique que a intervenção no 
espaço público não pode ser autorizada, a câ-
mara municipal determina a reposição do terre-
no nas condições em que se encontrava antes 

da data de início dos trabalhos, indicando um 
prazo razoável para o efeito. 
4 – A ordem de reposição a que se refere o nú-
mero anterior é antecedida de audição prévia 
do responsável pela execução dos trabalhos, 
que dispõe do prazo de 10 dias úteis a contar 
da notificação para se pronunciar sobre a mes-
ma. 
5 – Nos termos do artigo 33.º do presente regu-
lamento, a câmara municipal pode substituir-se 
ao responsável pelos trabalhos, quer na conclu-
são dos trabalhos que se encontrem em confor-
midade com as normas legais e regulamenta-
res sempre que a mesma se revele fundamental 
para o interesse público, quer na reposição do 
terreno. 
6 – Do presente artigo decorrem custos para o 
responsável pelos trabalhos. 

TÍTULO III
SANÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO I
REGIME SANCIONATÓRIO

ARTIGO 41.º
CONTRAORDENAÇÕES

1 — Constituem contraordenações, puníveis 
com coima, as seguintes infrações:
a) A execução de obras ou de outras interven-
ções no espaço público sem alvará de autori-
zação municipal, salvo no caso de intervenções 
urgentes cujo prazo de comunicação ainda não 
tenha findado;
b) A execução de intervenções no espaço pú-
blico em desacordo com as condições impostas 
no pedido de autorização e ou nas Condições 
Técnicas da Câmara Municipal;
c) A falta de comunicação aos serviços muni-
cipais competentes, para além do primeiro dia 
útil seguinte ao do início da intervenção com 
carácter urgente;
d) A não colocação da placa identificadora da 
intervenção nos termos do artigo 28.º;
e) A falta ou deficiente colocação de sinaliza-
ção temporária, quando exigível;
f) A inobservância das medidas de segurança;
g) A falta de comunicação do início dos traba-
lhos;
h) A falta de limpeza do local da intervenção;
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i) A falta de comunicação à câmara municipal 
da ocorrência de anomalias na realização da in-
tervenção, nomeadamente a interceção ou ro-
tura de infraestruturas, a interrupção dos traba-
lhos ou o reinício dos mesmos;
j) O incumprimento do prazo de conclusão dos 
trabalhos de acordo com as condicionantes im-
postas e a data constante do alvará de autori-
zação;
k) A não entrega das telas finais, quando exigi-
das;
l) O prosseguimento dos trabalhos cujo embar-
go tenha sido ordenado pela câmara municipal.
2 — Nos casos previstos nas alíneas a), b), f), h) 
e l) do número anterior, os montantes mínimo 
e máximo da coima são fixados entre 1000 e 
5000 euros, reduzindo-se a metade quando se 
trate de pessoa singular.
3 — A contraordenação prevista na alínea e) do 
n.º 1 é punível de acordo com o n.º 2 do artigo 
80.º do Regulamento de Sinalização de Trânsi-
to.
4 — As contraordenações previstas nas res-
tantes alíneas do n.º 1 são puníveis com coima 
de 500 a 2500 euros, reduzindo-se a metade 
quando se trate de pessoa singular.
5 — A aplicação das coimas previstas neste arti-
go não dispensa os infratores da obrigatorieda-
de da correção das irregularidades praticadas.
6 — O regime ora previsto não exime ainda as 
entidades responsáveis de indemnizar os even-
tuais lesados pelos prejuízos causados, inde-
pendentemente de culpa, nos termos gerais do 
direito, seja no âmbito da responsabilidade civil 
ou da responsabilidade criminal.

ARTIGO 42.º
INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS E APLICAÇÃO 

DE COIMAS
Compete ao presidente da câmara municipal, 
com a faculdade de delegação em qualquer dos 
restantes membros do executivo, determinar a 
instauração de processos de contraordenação 
com vista à aplicação de coimas nos termos da 
lei.

ARTIGO 43.º
SANÇÕES ACESSÓRIAS

Sem prejuízo da aplicação das coimas previstas 
no artigo 41.º, são ainda aplicáveis as seguintes 

sanções acessórias, a determinar em função da 
gravidade da infração e da culpa do agente:
a) Suspensão ou revogação da autorização;
b) Interdição do exercício da atividade no mu-
nicípio;
c) Privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado pelo órgão competente do municí-
pio.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 44.º
CONTAGEM DE PRAZOS

Os prazos indicados no presente regulamento, 
salvo disposição em contrário, contam-se em 
dias seguidos, incluindo sábados, domingos e 
feriados.

ARTIGO 45.º
TAxAS

1 — Pela intervenção no espaço público são de-
vidas as taxas fixadas na Tabela Anexa ao Re-
gulamento de Taxas e Outras Receitas em vigor 
no município.
2 — As disposições respeitantes à liquidação, 
cobrança, pagamento e fundamentação econó-
mico-financeira das taxas devidas, encontram-
-se previstas no Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 46.º
CONTRATOS, ACORDOS, CONCESSÕES E 

PROTOCOLOS
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia obe-
dece ao disposto no presente regulamento e na 
demais legislação em vigor quando esteja em 
causa a celebração de contratos, acordos, con-
cessões e protocolos cujo objeto se enquadre 
no seu âmbito.

ARTIGO 47.º
LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA

Em tudo o que não esteja especialmente pre-
visto no presente regulamento, aplica-se subsi-
diariamente o Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação, o Código dos Contratos Públicos, 
o Código da Estrada, o Regulamento de Sinali-
zação de Trânsito, o Regime das Acessibilida-
des e demais legislação em vigor.
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ARTIGO 48.º
INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE LACU-

NAS
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na in-
terpretação e na aplicação do presente regula-
mento são resolvidos por recurso aos critérios 
legais de interpretação e integração de lacunas.

ARTIGO 49.º
NORMA REVOGATÓRIA

1 — É revogado o Regulamento de Intervenções 
na Via Pública do Município de Vila Nova de 
Gaia, em vigor.
2 — São revogadas as normas de outros regu-
lamentos municipais que se oponham ou sejam 
incompatíveis com o presente regulamento.

ARTIGO 50.º
ENTRADA EM VIGOR

O presente Regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais.

a.2. PrOJetO De regUlameNtO De resÍ-
DUOs UrBaNOs e lImPeZa PÚBlICa

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO 
DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

LEI HABILITANTE: O presente regulamento é 
aprovado ao abrigo do disposto no artigo 62.º 
do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, 
da alínea k) do n.º 2 do artigo 23.º, da alínea g) 
do n.º 1 do artigo 25.º, da alínea e) e k) do n.º 1 
do artigo 33.º, todos do regime jurídico das au-
tarquias locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e das alíneas e) e h) do artigo 
14.º e do artigo 21.º ambos da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, com respeito pelas exigências 
constantes da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, e 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
todos na sua redação atual.

SÍNTESE DO CONTEÚDO: O presente regula-
mento tem em vista, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 178/2006, de 5 de setembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, 
de 4 de novembro, assegurar a gestão dos re-
síduos urbanos produzidos na área territorial 
do município de Vila Nova de Gaia e definir o 
sistema municipal para a gestão dos resíduos 
sólidos urbanos.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO: Decorridos vários 
anos após a entrada em vigor do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e de 
Limpeza Pública do Município de Vila Nova de 
Gaia, e considerando as alterações legislativas 
entretanto ocorridas, revela-se fundamental re-
ver as medidas municipais adequadas a asse-
gurar a gestão dos resíduos urbanos produzi-
dos na área territorial do Município de Vila Nova 
de Gaia. O projeto de regulamento pretende 
ainda adequar-se às alterações legislativas in-
troduzidas pela Lei n.º 12/2014, de 6 de março 
ao regime jurídico dos serviços municipais de 
abastecimento público de água, saneamento e 
resíduos urbanos e ajustar o sistema municipal 
para a gestão dos resíduos urbanos à nova re-
alidade.
Releva ainda referir a vigência do Regime Ju-
rídico de Gestão de Resíduos aprovado pelo 
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Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, e 
que transpôs para o nosso ordenamento jurí-
dico a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamen-
to Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro. 
Este regime jurídico foi já alvo de sucessivas 
alterações legislativas, tendo sido a última alte-
ração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, 
que, além da clarificação dos conceitos e regras 
constantes daquele diploma legal, teve como 
finalidade proceder à revogação do anexo III 
do referido decreto-lei, na sequência da publi-
cação da Decisão da Comissão 2014/955/UE, 
de 18 de dezembro de 2014, que publica a nova 
Lista Europeia de Resíduos, de aplicação obri-
gatória para os Estados-Membros desde 1 de 
junho de 2015.

PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUDIÊN-
CIA DE INTERESSADOS E CONSULTA PÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, na Reunião Pública realiza-
da no dia 19 de dezembro de 2016, deliberou 
a abertura do procedimento administrativo de 
elaboração do projeto tendo fixado o período 
de dez dias úteis para a constituição de interes-
sados e apresentação de contributos, no âmbi-
to da publicitação desta iniciativa procedimen-
tal. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital, que decorreu entre 6 e 20 de janeiro de 
2017 e não se tendo verificado a constituição 
de interessados nem a apresentação de quais-
quer contributos, o presente projeto de regu-
lamento está em condições de ser submetido 
pela Câmara Municipal a audiência dos interes-
sados e, ou, consulta pública, para recolha de 
sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do CPA, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da sua publicação no Boletim Municipal e no sí-
tio institucional do Município, na Internet.

PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expressa 
anteriormente não acarretam qualquer acrésci-
mo de custos para o Município. 

PrOJetO De regUlameNtO De resÍDUOs 
UrBaNOs e lImPeZa PÚBlICa

PreÂmBUlO
O presente Regulamento surge na sequência 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e de Limpeza Pública do Município de 
Vila Nova de Gaia, o qual definiu o sistema mu-
nicipal de gestão de resíduos sólidos urbanos 
e tem essencialmente por objetivo atualizar e 
adequar o mesmo ao quadro normativo vigente 
em matéria de resíduos e contribuir neste âm-
bito para uma gestão mais adequada e evitar a 
degradação ambiental. 
Neste contexto, a Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, 
que aprova as bases da política de ambiente, 
veio definir como eixo primordial da política do 
ambiente a correta e eficaz gestão de resíduos, 
orientada para a prevenção da sua produção, 
através da redução da sua quantidade e peri-
gosidade, para a preservação dos recursos na-
turais, através da consideração do valor econó-
mico dos resíduos enquanto potenciais fontes 
de matérias-primas e energia, e para a mitiga-
ção dos impactes adversos para o ambiente e 
a saúde humana decorrentes da sua produção 
através da criação de condições adequadas à 
sua gestão, assente na otimização da utilização 
das infraestruturas existentes. 
Pretende-se consequentemente com este ins-
trumento normativo adotar medidas que visem:
a) Incentivar a redução da produção de RU;
b) Responsabilizar os produtores de resíduos, 
através da aplicação do princípio do poluidor-
-pagador;
c) Definir as normas respeitantes à recolha, 
transporte e destino final dos RU;
d) Promover uma política energética baseada 
no aproveitamento racional e sustentado dos 
recursos renováveis, segundo o princípio redu-
zir, reutilizar e reciclar, e valorizar, bem como na 
racionalização do consumo;
e) Despertar mudanças de atitudes e compor-
tamentos cívicos dos cidadãos para a higiene 
pública, designadamente o asseio e limpeza 
dos arruamentos, passeios e outros espaços 
públicos e/ou privados.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
Durante o período de apreciação foram reco-
lhidas sugestões dos interessados nos termos e 
para os efeitos do artigo 101º, nº 1 do Código do 
Procedimento Administrativo e foi obtido pare-
cer da entidade reguladora. 
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241º da Constituição da República 
Portuguesa e 25º, nº 1, alínea g), do anexo I do 
RJAL, sob proposta da Câmara Municipal, a As-
sembleia Municipal de Vila Nova de Gaia aprova 
o seguinte regulamento:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º
LEI HABILITANTE

O presente regulamento é aprovado ao abrigo 
do disposto no artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto, da alínea k) do n.º 
2 do artigo 23.º, da alínea g) do n.º 1 do artigo 
25.º, da alínea e) e k) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, e das alíneas e) e h) do artigo 14.º e do arti-
go 21.º ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, com respeito pelas exigências constantes 
da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, e do Decreto-
-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, todos na 
sua redação atual.

ARTIGO 2.º
OBJETO

1- O presente regulamento tem em vista, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro, as-
segurar a gestão dos resíduos urbanos produ-
zidos na área territorial do município de Vila 
Nova de Gaia e definir o sistema municipal para 
a gestão dos resíduos sólidos urbanos. 
2 - É da competência da Câmara Municipal as-
segurar a gestão dos resíduos, sem prejuízo da 
transferência de competências para outras en-
tidades, públicas ou privadas.

CAPITULO II
RESÍDUOS SÓLIDOS

ARTIGO 3.º
DEFINIÇÕES GERAIS

Para efeitos do presente Regulamento enten-
de-se por:
a) Detentor: qualquer pessoa, singular ou cole-
tiva, incluindo o produtor, que tenha resíduos 
na sua posse;
b) Estação de Transferência: instalações onde 
os resíduos são descarregados com o objetivo 
de os preparar para serem transportados para 
outro local de tratamento, valorização ou elimi-
nação;
c) Produtor: qualquer pessoa, singular ou co-
letiva, cuja atividade produza resíduos ou que 
efetue operações de tratamento, de mistura ou 
outras que alterem a natureza ou a composição 
de resíduos;
d) Resíduos: quaisquer substâncias ou objetos 
de que o detentor se desfaz ou tem intenção 
ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os 
identificados na Lista Europeia de Resíduos;
e) Resíduos perigosos: os que apresentem pelo 
menos uma caraterística de perigosidade para 
a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os 
identificados como tal na Lista Europeia de Re-
síduos;
f) Resíduos industriais: os resíduos gerados em 
processos produtivos industriais, bem como os 
que resultem das atividades de produção e dis-
tribuição de eletricidade, gás e água;
g) Resíduos urbanos: os resíduos domésticos 
ou outros resíduos semelhantes, em razão da 
sua natureza ou composição, nomeadamente 
os provenientes do setor de serviços ou de es-
tabelecimentos comerciais ou industriais e de 
unidades prestadoras de cuidados de saúde, 
desde que, em qualquer dos casos, a produção 
diária não exceda 1100 l por produtor;
h) Resíduos hospitalares: os resíduos produzi-
dos em unidades de prestação de cuidados de 
saúde, incluindo as atividades médicas de diag-
nóstico, prevenção e tratamento da doença, em 
seres humanos ou em animais, e ainda as ati-
vidades de reabilitação e investigação relacio-
nadas, bem como as desenvolvidas em farmá-
cias, atividades médico-legais, de ensino e em 
quaisquer outras que envolvam procedimentos 
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invasivos;
i) Outros tipos de resíduos: os resíduos não 
considerados como industriais, urbanos ou hos-
pitalares, bem como outros não integrados em 
categorias específicas.

ARTIGO 4.º
RESÍDUOS URBANOS

Entende-se por resíduos urbanos, identificados 
pela sigla RU, os seguintes resíduos:
a) Dejetos de animais: excrementos, provenien-
tes da defecação de animais na via pública ou 
noutros espaços públicos;
b) Objetos domésticos fora de uso: objetos vo-
lumosos provenientes das habitações que, pelo 
seu volume, forma ou dimensões não possam 
ser recolhidos pelos meios normais de remo-
ção, incluindo os resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (REEE);
c) Resíduos comerciais equiparáveis a RU: os 
produzidos por um ou vários estabelecimentos 
comerciais ou do setor de serviços, com uma 
administração comum relativa a cada local de 
produção de resíduos que, pela sua natureza ou 
composição, sejam semelhantes, aos resíduos 
sólidos domésticos e cuja produção diária não 
exceda os 1100 litros;
d) Resíduos domésticos: os resíduos normal-
mente produzidos nas habitações, nomea-
damente, os provenientes das atividades de 
preparação de alimentos e da limpeza normal 
desses locais;
e) Resíduos hospitalares não contaminados 
equiparáveis a RU: os produzidos em unidades 
de prestação de cuidados de saúde, incluindo 
as atividades médicas de diagnóstico, trata-
mento e prevenção de doença em seres huma-
nos ou animais e as atividades de investigação 
relacionadas que, nos termos da legislação em 
vigor, não sejam considerados contaminados e/
ou perigosos e cuja produção diária não exce-
da os 1100 litros, e que não sejam considerados 
perigosos pela legislação em vigor;
f) Resíduos industriais equiparáveis a RU: os 
produzidos por uma única entidade em resul-
tado de atividades acessórias da atividade in-
dustrial que, pela sua natureza ou composição, 
sejam semelhantes aos resíduos domésticos, 
nomeadamente os provenientes de refeitórios 
e escritórios, e cuja produção diária não exceda 

os 1100 litros;
g) Resíduos de limpeza pública: os provenien-
tes da limpeza pública entendendo-se esta 
como o conjunto de atividades que se destina a 
recolher os resíduos sólidos existentes nas vias 
e outros espaços públicos; 
h) Resíduos públicos equiparáveis a domés-
ticos: os produzidos aquando da utilização e 
fruição das vias e outros espaços públicos, no-
meadamente papéis, maços de tabaco, pontas 
de cigarros, etc.; 
i) Resíduos verdes urbanos: os provenientes da 
limpeza e manutenção dos jardins ou hortas 
das habitações, nomeadamente aparas, tron-
cos, ramos, corte de relva e ervas.

ARTIGO 5.º
RESÍDUOS ESPECIAIS

Para efeitos deste regulamento, são considera-
dos resíduos sólidos especiais e, portanto, ex-
cluídos dos RU os seguintes resíduos:
a) Resíduos comerciais: os resíduos que, embo-
ra apresentem características semelhantes aos 
resíduos indicados na alínea c) do artigo an-
terior, atinjam uma produção diária superior a 
1100 l;
b) Resíduos industriais: os resíduos gerados em 
atividades ou processos industriais, bem como 
aqueles que, embora apresentem característi-
cas semelhantes aos resíduos indicados na alí-
nea f) do artigo anterior, atinjam uma produção 
diária superior a 1100 litros;
c) Resíduos perigosos: todos os resíduos que, 
nos termos do Decreto-lei n.º 178/2006 de 5 de 
Setembro e demais legislação aplicável, apre-
sentem características de perigosidade para a 
saúde e para o ambiente;
d) Resíduos radioativos: os contaminados por 
substâncias radioativas;
e) Resíduos hospitalares contaminados: os pro-
duzidos em unidades de prestação de cuida-
dos de saúde, incluindo as atividades médicas 
de diagnóstico, tratamento e prevenção de do-
ença em seres humanos ou animais, e ainda as 
atividades de investigação relacionadas, que 
apresentam ou são susceptíveis de apresentar 
alguma perigosidade de contaminação, cons-
tituindo risco para a saúde pública ou para o 
ambiente, nos termos do Despacho nº 242/96, 
do Ministério da Saúde, publicado no Diário da 
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República, 2ª série, de 13 de Agosto;
f) Resíduos hospitalares não contaminados 
equiparáveis a RU: aqueles que, embora apre-
sentem características semelhantes aos resí-
duos indicados na alínea h) do artigo anterior, 
atinjam uma produção diária superior a 1100 li-
tros;
g) Resíduos de centros de reprodução e abate 
de animais: os provenientes de estabelecimen-
tos com características industriais onde se pro-
cesse a criação intensiva de animais ou o seu 
abate e/ou transformação;
h) Resíduos de construção e demolição (RCD): 
resíduos provenientes de construções, abertu-
ras de valas tanto em pavimento de calçada 
como de via pública, escavações, constituídos 
por caliças, pedras, escombros, terras e simila-
res;
i) Objetos volumosos fora de uso: os objetos 
provenientes de locais que não sejam habita-
ções e que, pelo seu volume, forma ou dimen-
sões, não possam ser recolhidos pelos meios 
normais de remoção;
j) Resíduos verdes especiais : os provenientes 
da limpeza e manutenção dos jardins ou hortas 
dos locais que não sejam habitações, nomeada-
mente aparas, troncos, ramos e cortes de relva 
e ervas;
k) Lamas e partículas: os resíduos que integram 
efluentes líquidos, lamas ou emissões para a at-
mosfera (partículas) que se encontram sujeitos 
à legislação própria dos sectores de luta contra 
a poluição da água e do ar, respetivamente;
l) Veículos em fim de vida e Sucata: os consi-
derados como tal de acordo com as definições 
constantes do Decreto-Lei nº 196/2003 de 23 
de Agosto, na atual redação e restante legisla-
ção em vigor
m) Outro tipo de resíduos: os resíduos não con-
siderados como industriais, urbanos ou hospi-
talares e aqueles para os quais exista legislação 
especial, que os exclua expressamente da cate-
goria de resíduos urbanos.

CAPÍTULO III
SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RESÍ-

DUOS URBANOS

ARTIGO 6.º
DEFINIÇÃO

1 - O sistema municipal de gestão de resíduos 
urbanos é o conjunto de obras de construção 
civil, equipamentos mecânicos e/ou elétricos, 
viaturas, recipientes e acessórios, recursos hu-
manos, institucionais e financeiros e estruturas 
de gestão, destinados a assegurar, em condi-
ções de eficiência, conforto, segurança e ino-
cuidade, a deposição, recolha, transporte, valo-
rização, tratamento e eliminação dos resíduos, 
sob quaisquer das formas enunciadas na atual 
redação do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro 
2 - Entende-se por gestão do sistema de re-
síduos urbanos o conjunto das atividades de 
caráter técnico, administrativo e financeiro ne-
cessárias à deposição, recolha, transporte, tra-
tamento, valorização e eliminação dos resíduos, 
incluindo o planeamento e a fiscalização dessas 
operações, bem como a monitorização dos lo-
cais de destino final, depois de se proceder ao 
seu encerramento.

ARTIGO 7.º
COMPONENTES TÉCNICAS

O Sistema de Resíduos Urbanos engloba, no 
todo ou em parte, as seguintes componentes 
técnicas:
a) Produção: a geração de RU nas suas variadas 
fontes: habitação, instituições, empresas, indús-
trias, limpeza pública, espaços de lazer e vias 
de comunicação;
b) Remoção: ato de retirar os RU dos locais de 
produção, mediante deposição, recolha e trans-
porte:
i)Deposição Indiferenciada: acondicionamento 
dos RU não recicláveis e ou valorizáveis, a fim 
de serem recolhidos;
ii)Deposição Seletiva: acondicionamento das 
frações dos RU, destinadas a valorização ou 
eliminação adequada, em recipientes ou locais 
com características específicas, indicados para 
o efeito;
iii)Recolha Indiferenciada: a retirada dos RU 
dos recipientes de deposição para as viaturas 
de transporte;
iv)Recolha Seletiva: a retirada das frações dos 
RU, passíveis de valorização ou eliminação ade-
quada e depositadas Seletivamente, nos reci-
pientes ou locais apropriados para viaturas de 
transporte;
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v) Transporte: qualquer operação que vise 
transferir fisicamente os resíduos;
c) Armazenagem: colocação temporária e con-
trolada de resíduos previamente ao seu trata-
mento, valorização ou eliminação;
d) Transferência: colocação em estação de 
transferência; 
e) Valorização ou Recuperação: quaisquer ope-
rações que permitam o reaproveitamento dos 
resíduos e que se englobam em duas catego-
rias: Reciclagem, que pode ser multimaterial ou 
orgânica e Valorização Energética, que pode 
ser por incineração, por biometanização ou por 
aproveitamento do biogás;
f) Ecocentro: centro de receção dotado de equi-
pamentos de grande capacidade para a recolha 
seletiva de materiais passíveis de valorização, 
tais como, papel, embalagens de plástico e me-
tal, aparas de jardim, objetos volumosos fora de 
uso, ou de outros materiais que venham a ter 
viabilidade técnica de valorização;
g) Ecoponto: conjunto de contentores, coloca-
dos na via pública, escolas, ou outros espaços 
públicos, e destinados à recolha seletiva de pa-
pel, vidro, embalagens de plástico e metal ou 
outros materiais para valorização;
h) Tratamento: conjunto de operações manuais, 
mecânicas e físicas e de processos químicos 
e biológicos, que altera as características dos 
resíduos, de forma a reduzir o seu volume ou 
perigosidade e a facilitar a sua movimentação, 
valorização ou eliminação.
i) Eliminação: qualquer operação que vise dar 
um destino final adequado aos resíduos.

CAPÍTULO IV
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS

SECÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

SUBSECÇÃO I
CONCEITOS

ARTIGO 8.º
RESÍDUOS A GERIR

1 - Os resíduos a gerir classificam-se quanto à 
tipologia em resíduos urbanos, cuja produção 
diária não exceda os 1100 litros por produtor.
2 - Os resíduos a gerir têm a sua origem nos 

utilizadores domésticos e não-domésticos.

ARTIGO 9.º
ENTIDADE TITULAR E ENTIDADE GESTORA

1 - O Município de Vila Nova de Gaia é a entida-
de titular que, nos termos da lei, tem por atri-
buição assegurar a provisão do serviço de ges-
tão de resíduos urbanos no respetivo território.
2 - A empresa pública municipal Águas de Gaia, 
EM, SA é a Entidade Gestora dos sistemas pú-
blicos de distribuição e abastecimento de água 
e de recolha, drenagem de águas residuais, e de 
gestão dos resíduos urbanos do Município de 
Vila Nova de Gaia. 

ARTIGO 10.º
DEFINIÇÃO E NORMAS TÉCNICAS

1 – Entende-se por gestão do sistema de resí-
duos o conjunto das atividades de caráter téc-
nico, administrativo e financeiro necessárias à 
deposição, recolha, transporte, tratamento, va-
lorização e eliminação dos resíduos, incluindo 
planeamento e a fiscalização dessas operações, 
bem como a monitorização dos locais de des-
tino final, depois de se proceder ao seu encer-
ramento. 
2 - O Sistema de Deposição de Resíduos cor-
responde ao conjunto de infraestruturas desti-
nadas ao transporte e armazenagem de resídu-
os no local de produção.
3 - As Normas Técnicas de Deposição de Re-
síduos Urbanos, identificadas pela sigla NTRU, 
que constam em anexo a este Regulamento e 
dele fazem parte integrante, definem os siste-
mas de deposição de resíduos.

SUBSECÇÃO II
DIREITOS E DEVERES

ARTIGO 11º
DEVERES DA ENTIDADE GESTORA

Compete à entidade gestora, designadamente:
a) Garantir a gestão dos resíduos urbanos cuja 
produção diária não exceda os 1100 litros por 
produtor, produzidos na sua área geográfica, 
bem como de outros resíduos cuja gestão lhe 
seja atribuída por lei;
b) Assegurar o encaminhamento adequado dos 
resíduos que recolhe, ou recebe da sua área ge-
ográfica, sem que tal responsabilidade isente os 
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munícipes do pagamento das correspondentes 
tarifas pelo serviço prestado;
c) Garantir a qualidade, regularidade e conti-
nuidade do serviço, salvo em casos fortuitos ou 
de força maior, que não incluem as greves, sem 
prejuízo da tomada de medidas imediatas para 
resolver a situação e, em qualquer caso, com a 
obrigação de avisar de imediato os utilizadores;
d) Assumir a responsabilidade da conceção, 
construção e exploração do sistema de gestão 
de resíduos urbanos nas componentes técnicas 
previstas no presente regulamento; 
e) Promover a elaboração de planos, estudos 
e projetos que sejam necessários à boa gestão 
do sistema;
f) Manter atualizado o cadastro dos equipa-
mentos e infraestruturas afetas ao sistema de 
gestão de resíduos;
g) Promover a instalação, a renovação, o bom 
estado de funcionamento e conservação dos 
equipamentos e infraestruturas do sistema de 
gestão de resíduos;
h) Assegurar a limpeza dos equipamentos de 
deposição dos resíduos e área envolvente;
i) Promover a atualização tecnológica do sis-
tema de gestão de resíduos, nomeadamente 
quando daí resulte um aumento da eficiência 
técnica e da qualidade ambiental;
j) Promover a atualização anual do tarifário, nos 
termos do disposto no Regulamento Tarifário 
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, e 
assegurar a sua divulgação junto dos utilizado-
res, designadamente nos postos de atendimen-
to e no sítio da internet da entidade gestora; 
k) Dispor de serviços de atendimento aos uti-
lizadores, direcionados para a resolução dos 
seus problemas relacionados com o sistema de 
gestão de resíduos;
l) Proceder em tempo útil, à emissão e envio 
das faturas correspondentes aos serviços pres-
tados e à respetiva cobrança;
m) Disponibilizar meios de pagamento que 
permitam aos utilizadores cumprir as suas obri-
gações com o menor incómodo possível;
n) Manter um registo atualizado das reclama-
ções e sugestões dos utilizadores e garantir a 
sua resposta no prazo legal;
o) Prestar informação essencial sobre a sua ati-
vidade;
p) Cumprir e fazer cumprir o presente regula-

mento.

ARTIGO 12º
DEVERES DOS UTILIZADORES

Compete aos utilizadores, designadamente:
a) Cumprir o disposto no presente regulamen-
to;
b) Não abandonar os resíduos na via pública;
c) Não alterar a localização dos equipamentos 
de deposição de resíduos e garantir a sua boa 
utilização;
d) Acondicionar corretamente os resíduos;
e) Cumprir as regras de deposição dos resíduos 
urbanos;
f) Cumprir o horário de deposição/recolha dos 
resíduos urbanos a definir pela entidade gesto-
ra;
g) Assegurar o bom estado de funcionamen-
to e conservação do equipamento de recolha 
porta-a-porta que seja da sua responsabilida-
de, assim como condições de manuseamento e 
salubridade adequadas à salvaguarda da saúde 
pública; 
h) Reportar à entidade gestora eventuais ano-
malias ou inexistência do equipamento destina-
do à deposição de resíduos urbanos;
i) Avisar a entidade gestora de eventual subdi-
mensionamento do equipamento de deposição 
de resíduos urbanos;
j) Pagar atempadamente as importâncias devi-
das, nos termos do presente regulamento e dos 
contratos estabelecidos com a entidade gesto-
ra;
k) Em situações de acumulação de resíduos, 
adotar os procedimentos indicados pela enti-
dade gestora, no sentido de evitar o desenvol-
vimento de situações de insalubridade pública.

ARTIGO 13º
DIREITO E DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO
1 - Qualquer utilizador cujo local de produção 
se insira na área de influência da entidade ges-
tora tem direito à prestação do serviço.
2 - O serviço de recolha considera-se disponível, 
para efeitos do presente regulamento, desde 
que o equipamento de recolha indiferenciada 
se encontre instalado a uma distância inferior 
a 100 metros do limite da propriedade e a en-
tidade gestora efetue uma frequência mínima 
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de recolha que salvaguarde a saúde pública, o 
ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos.
3 - A distância prevista no número anterior é 
aumentada até 200 metros nas áreas predomi-
nantemente rurais. 

ARTIGO 14º
DIREITO À INFORMAÇÃO

1 - Os utilizadores têm o direito a ser informa-
dos de forma clara e conveniente pela entidade 
gestora das condições em que o serviço é pres-
tado, em especial no que respeita aos tarifários 
aplicáveis.
2 - A entidade gestora dispõe de um sítio na 
internet no qual é disponibilizada a informação 
essencial sobre a sua atividade, designadamen-
te:
a) Identificação da entidade gestora, suas atri-
buições e âmbito de atuação 
b) Estatutos e contrato relativo à gestão do sis-
tema e suas alterações; 
c) Relatório e contas ou documento equivalen-
te de prestação de contas; 
d) Regulamentos de serviço; 
e) Tarifários; 
f) Condições contratuais relativas à prestação 
dos serviços aos utilizadores, em especial horá-
rios de deposição e recolha e tipos de recolha 
utilizados com indicação das respetivas áreas 
geográficas; 
g) Indicadores de qualidade do serviço presta-
do aos utilizadores;
h) Informação sobre o destino dado aos dife-
rentes resíduos recolhidos, identificando as res-
petivas entidades gestoras e infraestruturas; 
i) Informações sobre interrupções do serviço; 
j) Contatos e horários de atendimento. 

SECÇÃO II
ACONDICIONAMENTO E DEPOSIÇÃO

ARTIGO 15.º
ACONDICIONAMENTO

Todos os produtores de resíduos urbanos são 
responsáveis pelo acondicionamento adequa-
do dos mesmos, devendo a deposição dos re-
síduos urbanos ocorrer em boas condições de 
higiene e estanquidade, nomeadamente em sa-
cos devidamente fechados, não devendo a sua 
colocação ser a granel, por forma a não causar 

o espalhamento ou derrame dos mesmos.

ARTIGO 16.º
DEPOSIÇÃO

Para efeitos de deposição de resíduos urbanos 
a Entidade Gestora disponibiliza aos utilizado-
res o seguinte tipo:
a) Deposição porta-porta, coletiva ou individu-
al, em contentores ou sacos não reutilizáveis 
(plástico ou outros);
b) Deposição coletiva por proximidade.

ARTIGO 17.º
RESPONSABILIDADE DE DEPOSIÇÃO

Os produtores de resíduos urbanos cuja produ-
ção diária não exceda os 1.100 litros por produ-
tor, independentemente de serem provenientes 
de habitações, condomínios ou de atividades 
comerciais, serviços, industriais ou outras, são 
responsáveis pela sua deposição nos equipa-
mentos disponibilizados pela Entidade Gestora. 

ARTIGO 18.º
REGRAS DE DEPOSIÇÃO

1 - Só é permitido depositar resíduos urbanos 
em equipamento ou local aprovado para o efei-
to, o qual deve ser utilizado de forma a respei-
tar as condições de higiene e salubridade ade-
quadas. 
2 - Com exceção dos locais onde manifesta-
mente e devido às caraterísticas dos arruamen-
tos não existam condições apropriadas para a 
colocação de contentores, a deposição de re-
síduos urbanos é realizada de acordo com os 
equipamentos disponibilizados pela Entidade 
Gestora e tendo em atenção o cumprimento 
das regras de separação de resíduos urbanos.
3 – Nos locais referidos no número anterior 
onde não é possível a colocação de contento-
res, a recolha é realizada pelo sistema porta a 
porta, com utilização de sacos não reutilizáveis.
4 - A deposição está, ainda, sujeita às seguintes 
regras:
a) É obrigatória a deposição dos resíduos urba-
nos no interior dos equipamentos para tal des-
tinados, deixando sempre fechada a respetiva 
tampa; 
b) A deposição de RU nos contentores deve ser 
efetuada mediante utilização de sacos hermeti-
camente fechados e estanques; 
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c) Não é permitido o despejo de óleos alimenta-
res usados (OAU) nos contentores destinados a 
resíduos indiferenciados, nas vias ou outros es-
paços públicos, bem como o despejo nos siste-
mas de drenagem, individuais ou coletivos, de 
águas residuais e pluviais, incluindo sarjetas e 
sumidouros;
d) Os OAU provenientes do sector doméstico 
devem ser acondicionados em garrafa de plás-
tico, fechada, e colocada nos equipamentos es-
pecíficos;
e) Não é permitida a colocação de cinzas, es-
córias ou qualquer material incandescente nos 
contentores destinados a resíduos indiferencia-
dos;
f) Não é permitida a colocação nos equipamen-
tos de deposição de quaisquer resíduos líqui-
dos ou liquefeitos;
g) Não é permitido colocar resíduos volumosos 
e resíduos verdes nos contentores destinados a 
resíduos indiferenciados, nas vias e outros es-
paços públicos, exceto quando acordado e au-
torizado pela Entidade Gestora. 
5 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

ARTIGO 19.º
TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE DEPOSIÇÃO

1 - Compete ao Município definir o tipo de equi-
pamento de deposição de resíduos urbanos a 
utilizar. 
2 - Para efeitos de deposição indiferenciada de 
resíduos urbanos são disponibilizados aos utili-
zadores os seguintes equipamentos:
a) Contentores herméticos;
b) Contentores semienterrados;
c) Contentores enterrados.
3 - Para efeitos de deposição seletiva de resídu-
os urbanos são disponibilizados aos utilizado-
res os seguintes equipamentos:
a) Ecopontos superfície;
b) Ecoponto semienterrados;
c) Ecopontos enterrados;
d) Ecocentros. 

ARTIGO 20.º
RESPONSABILIDADE PELO EQUIPAMENTO 

DE DEPOSIÇÃO
1 - É da responsabilidade dos utilizadores a ma-
nutenção de condições de salubridade adequa-

das do respetivo sistema de deposição de resí-
duos urbanos de utilização individual, podendo 
a Câmara Municipal proceder de forma coerciva 
à sua limpeza a expensas dos utentes respeti-
vos.
2 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

ARTIGO 21.º
LOCALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQUIPA-

MENTO DE DEPOSIÇÃO
1- A localização e a colocação de equipamentos 
de deposição de resíduos urbanos devem res-
peitar as Normas Técnicas sobre os Sistemas de 
Deposição de Resíduos em Edificações, cons-
tantes do anexo I ao presente regulamento e, 
sempre que possível, cumprir com os seguintes 
critérios:
a) Zonas pavimentadas de fácil acesso e em 
condições de segurança aos utilizadores;
b) Zonas de fácil acesso às viaturas de recolha 
evitando-se nomeadamente becos, passagens 
estreitas, ruas de grande pendente, que origi-
nem manobras difíceis que coloquem em peri-
go a segurança dos trabalhadores e da popula-
ção em geral, etc.;
c) Evitar a obstrução da visibilidade de peões 
e condutores, nomeadamente através da colo-
cação junto a passagens de peões, saídas de 
garagem, cruzamentos;
d) Agrupar no mesmo local o equipamento de 
deposição indiferenciada e de deposição sele-
tiva;
e) Colocar equipamento de deposição seletiva 
para os resíduos urbanos valorizáveis a uma dis-
tância inferior a 200 metros do limite do prédio;
f) Assegurar uma distância média entre equipa-
mentos adequada, designadamente à densida-
de populacional e à otimização dos circuitos de 
recolha, garantindo a salubridade pública;
g) Os equipamentos de deposição devem ser 
colocados com a abertura direcionada para o 
lado contrário ao da via de circulação automó-
vel sempre que possível.
2 - A localização dos equipamentos poderá ser 
determinada no interior dos edifícios ou no seu 
exterior, em área do domínio privado ou do do-
mínio público.
3 - Os projetos de loteamento, de construção e 
ampliação, cujas utilizações, pela sua dimensão, 
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possam ter impato semelhante a loteamento, 
e de legalização de áreas urbanas de génese 
ilegal (AUGI) devem prever os sistemas de de-
posição de Resíduos Urbanos (indiferenciada e 
seletiva) por forma a satisfazer as necessidades 
do loteamento ou indicação expressa do Muni-
cípio, salvo se, nos casos de ampliação, remo-
delação e reabilitação, tal for comprovadamen-
te inviável do ponto de vista técnico.
4 - Os projetos previstos no número anterior 
são submetidos ao Município para o respetivo 
parecer, devendo cumprir o estabelecido no 
Anexo I.
5 - O fornecimento e a instalação de sistemas 
de deposição são da responsabilidade do titu-
lar do alvará de loteamento, de edificação ou 
de instalação de um estabelecimento.
6 - Após a receção das obras de urbanização ou 
emissão de alvará de utilização, o equipamento 
de deposição instalado, constitui propriedade 
do Município.
7 - Quando não for possível o fornecimento 
do equipamento aquando da receção, deve o 
promotor entregar o referido equipamento aos 
serviços municipais competentes, para poste-
rior instalação.

ARTIGO 22.º
DIMENSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE 

DEPOSIÇÃO
1 - O dimensionamento para o local de deposi-
ção de resíduos urbanos é efetuado com base 
na:
a) Produção diária de resíduos urbanos, estima-
da tendo em conta a população espectável, a 
capitação diária e o peso específico dos resídu-
os, conforme previsto no anexo I;
b) Produção de resíduos urbanos provenientes 
de atividades não domésticas, estimada tendo 
em conta o tipo de atividade e a sua área útil, 
conforme previsto no anexo I;
c) Frequência de recolha;
d) Capacidade de deposição do equipamento 
previsto para o local.
2 - As regras de dimensionamento previstas 
no número anterior devem ser observadas nos 
projetos de loteamento e de legalização de áre-
as urbanas de génese ilegal (AUGI), nos termos 
previstos nos números 3 a 5 do artigo anterior.
3 – Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do presen-

te artigo, pode o Município decidir sobre o tipo, 
capacidade e localização dos equipamentos de 
deposição, decisão baseada em quantidades, 
facilidade de acessos e tipologia de viaturas 
disponível.

ARTIGO 23.º
HORÁRIO DE DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

URBANOS
1 - A recolha é diária, e efetuada de segunda-
-feira a sábado, excluindo domingos e feriados. 
2 - O horário de colocação na via pública dos 
equipamentos de deposição, abrangida pela re-
colha noturna, é entre as 19 e as 20 horas, junto 
à porta de serviço, devendo ser retirados até às 
08horas do dia seguinte.
3 - Para áreas específicas do Município e tendo 
em conta o horário de recolha, os horários pre-
vistos nos números anteriores, podem ser alte-
rados pela Entidade Gestora.
4 - Fora dos horários previstos nos números 
anteriores, os equipamentos de deposição aí 
referidos devem encontrar-se dentro das insta-
lações do produtor.
5 - Quando, por falta de espaço, as instalações 
do produtor de resíduos domésticos não reú-
nam condições para a colocação dos contento-
res no seu interior, em local acessível a todos os 
moradores, ou quando se verifique comprovada 
incapacidade física dos utilizadores, devem os 
responsáveis pela sua limpeza e conservação 
solicitar à Entidade Gestora autorização para 
manter os contentores fora das instalações.
6 - Nos casos autorizados nos termos do nú-
mero anterior, o horário de deposição dos RU é 
o preceituado no artigo número 2 do presente 
artigo.
7 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

SECÇÃO III
RECOLHA E TRANSPORTE

ARTIGO 24.º
RECOLHA

1 - A recolha na área abrangida pela Entidade 
Gestora efetua-se por circuitos pré-definidos, 
de acordo com critérios dos respetivos servi-
ços, tendo em consideração a frequência míni-
ma de recolha que permita salvaguardar a saú-
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de pública, o ambiente e a qualidade de vida 
dos cidadãos.
2 - A Entidade Gestora efetua os seguintes ti-
pos de recolha:
a) Recolha indiferenciada porta-a-porta
b) Recolha indiferenciada de proximidade.
3 - Quando o equipamento de deposição for 
instalado no interior dos edifícios ou em locais 
de domínio privado, os munícipes utilizadores 
são responsáveis pela sua colocação no ponto 
de passagem das viaturas de recolha, e pela sua 
retirada.
4 - Para efeitos do número anterior, são direta-
mente responsáveis:
a) Os proprietários ou inquilinos residentes em 
edifícios de ocupação unifamiliar;
b) Os proprietários ou gerentes de estabeleci-
mentos comerciais e industriais;
c) A administração dos edifícios em proprieda-
de horizontal;
d) Nos restantes casos os indivíduos ou enti-
dades designadas para o efeito e, na sua falta 
todos os utilizadores.

ARTIGO 25.º
OBJETOS DOMÉSTICOS FORA DE USO

1 - É proibido colocar nas vias e outros espaços 
públicos objetos domésticos fora de uso, defi-
nidos nos termos da alínea b) do artigo 4º deste 
Regulamento, incluindo os resíduos de equipa-
mentos elétricos e eletrónicos (REEE).
2 – Os munícipes devem entregar os resíduos 
identificados no número anterior num Ecocen-
tro, de acordo com as quantidades estabeleci-
das no respetivo regulamento de utilização da 
unidade de receção escolhida. 
3 - Na impossibilidade do munícipe proceder 
à entrega dos resíduos no ecocentro, deve re-
querer o seu transporte ao Município estando 
sujeito previamente à liquidação das taxas es-
tabelecidas para o efeito no respetivo Regula-
mento Municipal de Taxas e outras Receitas do 
Município, para volumes superiores a 1m³.
4 - A violação do disposto no n.º 1 constitui con-
traordenação grave.

ARTIGO 26.º
RECOLHA DE RESÍDUOS VERDES URBANOS

1 - É proibido colocar nas vias e outros espa-
ços públicos resíduos verdes urbanos, definidos 

nos termos da alínea i) do artigo 4º deste Re-
gulamento.
2 - Compete aos munícipes interessados acon-
dicionar e transportar os resíduos verdes urba-
nos e depositá-los no ecocentro.
3 - Na impossibilidade do munícipe proceder 
à entrega dos resíduos no ecocentro, deve re-
querer o seu transporte ao Município estando 
sujeito previamente à liquidação das taxas es-
tabelecidas para o efeito no respetivo Regula-
mento Municipal de Taxas e outras Receitas do 
Município, para volumes superiores a 1m³.
4 - Os resíduos verdes devem respeitar as se-
guintes condições:
a) Os ramos das árvores não podem exceder 1 
m de comprimento e diâmetro 25 cm;
b) As ramagens deverão ser atadas, não poden-
do ultrapassar 1 m de diâmetro;
c) Todos os resíduos verdes em que não seja 
possível atar tais como relva, aparas de sebes 
ou outros, deverão ser acondicionados em sa-
cos plásticos devidamente fechados para evitar 
o seu espalhamento pelo solo ou atmosfera.
5 - A colocação de resíduos verdes urbanos na 
via pública constitui contraordenação grave.

ARTIGO 27.º
DEJETOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

1 - Os proprietários ou acompanhantes de ani-
mais domésticos devem proceder à limpeza e 
remoção imediata dos dejetos produzidos por 
estes animais, nas vias e outros espaços públi-
cos, devendo para o efeito, fazer-se acompa-
nhar de equipamento apropriado
2 - Os dejetos de animais devem, na sua limpe-
za e remoção ser devidamente acondicionados 
de forma hermética, para evitar qualquer insa-
lubridade.
3 - A deposição dos dejetos de animais, acondi-
cionados nos termos do número anterior, deve 
ser efetuada nos equipamentos de deposição 
de resíduos sólidos existentes na via pública, 
nomeadamente nas papeleiras, contentores e 
dispensadores para dejetos caninos.
4 - A não remoção dos dejetos animais do es-
paço público ou a sua não deposição nos locais 
apropriados constitui contraordenação leve.

ARTIGO 28.º
TRANSPORTE
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O transporte de resíduos urbanos é da respon-
sabilidade da Entidade Gestora, tendo por des-
tino final o aterro.

CAPITULO V
CONTRATO COM O UTILIZADOR

ARTIGO 29.º
CONTRATO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBA-

NOS
1 - A prestação do serviço de gestão de resí-
duos urbanos é objeto de contrato celebrado 
entre a Entidade Gestora e os utilizadores que 
disponham de título válido para a ocupação do 
imóvel. 
2 - Quando o serviço de gestão de resíduos 
urbanos seja disponibilizado simultaneamente 
com o serviço de abastecimento de água e ou 
de saneamento de águas residuais, o contrato é 
único e engloba todos os serviços.  
3 - O contrato é elaborado em impresso de mo-
delo próprio da Entidade Gestora e instruído 
em conformidade com as disposições legais em 
vigor à data da sua celebração, e deve incluir as 
condições contratuais da prestação do serviço, 
designadamente os principais direitos e obri-
gações dos utilizadores e da Entidade Gestora, 
tais como a faturação, a cobrança, o tarifário, as 
reclamações e a resolução de conflitos.
4 - No momento da celebração do contrato é 
entregue ao utilizador a respetiva cópia. 
5 - Nas situações não abrangidas pelo n.º 2, o 
serviço de gestão de resíduos urbanos consi-
dera-se contratado desde que haja efetiva utili-
zação do serviço e a Entidade Gestora remeta, 
por escrito, aos utilizadores, as condições con-
tratuais da respetiva prestação. 
6 - Os proprietários dos prédios, sempre que o 
contrato não esteja em seu nome, devem co-
municar à Entidade Gestora, por escrito e no 
prazo de 30 dias, a saída dos inquilinos.
7 - Sempre que haja alteração do utilizador efe-
tivo do serviço de gestão de resíduos urbanos, 
o novo utilizador, que disponha de título válido 
para ocupação do local de consumo, deve in-
formar a Entidade Gestora de tal fato, salvo se 
o titular do contrato autorizar expressamente 
tal situação.

ARTIGO 30.º
DOMICÍLIO CONVENCIONADO

1 - O utilizador considera-se domiciliado na mo-
rada por si fornecida no contrato para efeito de 
receção de toda a correspondência relativa à 
prestação do serviço.
2 - Qualquer alteração do domicílio convencio-
nado tem de ser comunicada pelo utilizador à 
Entidade Gestora, produzindo efeitos no prazo 
de 30 dias após aquela comunicação.

ARTIGO 31.º
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

1 - O contrato de gestão de resíduos urbanos 
produz efeitos a partir da data do início da 
prestação do serviço.
2 - Quando o serviço de gestão de resíduos 
urbanos seja objeto de contrato conjunto com 
o serviço de abastecimento de água e ou de 
saneamento de águas residuais, considera-se 
que a data referida no número anterior coinci-
de com o início do fornecimento de água e ou 
recolha de águas residuais.
3 - A cessação do contrato ocorre por denúncia 
ou caducidade.

ARTIGO 32.º
DENÚNCIA

1 - Os utilizadores podem denunciar a todo o 
tempo o contrato de gestão de resíduos que 
tenham celebrado, por motivo de desocupação 
do local de consumo, desde que o comuniquem 
por escrito à Entidade Gestora, produzindo a 
denúncia efeitos a partir dessa data.
2 - A denúncia do contrato de água pela res-
petiva Entidade Gestora, na sequência da inter-
rupção do serviço de abastecimento de água 
por mora no pagamento e de persistência do 
não pagamento pelo utilizador pelo prazo de 
dois meses, produz efeitos também no contra-
to de gestão de resíduos urbanos, salvo se não 
tiver havido falta de pagamento do serviço de 
gestão de resíduos urbanos ou se for manifes-
to que continua a haver produção de resíduos 
urbanos.

CAPÍTULO VI
PRODUTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBA-

NOS
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SECÇÃO I
DEPOSIÇÃO, RECOLHA, TRANSPORTE, AR-
MAZENAGEM, VALORIZAÇÃO OU RECUPE-
RAÇÃO, TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS

ARTIGO 33.º
RESPONSABILIDADE

1 - A deposição, recolha, transporte, armazena-
gem, valorização ou recuperação, tratamento e 
eliminação dos resíduos sólidos especiais, defi-
nidos no artigo 5º são da exclusiva responsabi-
lidade dos seus produtores.
2 – No que se refere à deposição, recolha, 
transporte, armazenagem, valorização ou recu-
peração, tratamento e eliminação de resíduos 
sólidos equiparáveis a RSU, podem os produ-
tores acordar com a Câmara Municipal ou com 
empresas devidamente autorizadas para a re-
alização dessas atividades essa prestação de 
serviços, cumpridas as normas estipuladas pelo 
Município.

ARTIGO 34.º
PEDIDO DE RECOLHA DIRIGIDO À CÂMARA 

MUNICIPAL
1 - Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 
anterior, o pedido de deposição, recolha, trans-
porte armazenagem, valorização ou recupera-
ção, tratamento e eliminação de resíduos sóli-
dos, dirigido à Câmara Municipal, deve possuir 
os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome ou deno-
minação social);
b) Número de contribuinte;
c) Residência ou sede social;
d) Local de produção dos resíduos;
e) Caracterização dos resíduos a remover se-
gundo a Lista europeia de resíduos;
f) Quantidade estimada diária/mensal de resí-
duos produzidos;
g) Descrição do equipamento de deposição, se 
existir.
2 – Na sequência do pedido apresentado nos 
termos do número anterior e sempre que se 
justifique, a Câmara Municipal pode, no pra-
zo de 5 dias úteis, solicitar a apresentação de 
outros elementos que considere necessários à 
apreciação do pedido.

ARTIGO 35.º
APRECIAÇÃO DO PEDIDO

Compete à Câmara Municipal a instrução do 
processo originado pelo requerimento apresen-
tado nos termos do artigo anterior, onde são 
analisados os seguintes aspetos:
a) A possibilidade, por parte da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia de estabelecer o 
acordo para a deposição, recolha, transporte, 
armazenagem, valorização ou recuperação, tra-
tamento e eliminação dos resíduos;
b) O tipo e quantidade de resíduos a remover;
c) A periodicidade;
d) O horário;
e) O tipo de contentores a utilizar;
f) A localização dos contentores.

ARTIGO 36.º
ALUGUER DE EQUIPAMENTO

No caso de não haver equipamento de deposi-
ção, pode ser solicitado o seu aluguer à Câmara 
Municipal.

SECÇÃO II
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

ARTIGO 37.º
RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO E DO 

DONO DE OBRA
1 – Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 21 de março, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, os emprei-
teiros ou promotores das obras que produzam 
resíduos de construção e demolição, definidos 
nos termos da alínea h) do artigo 5º deste Re-
gulamento são responsáveis pela sua remoção, 
armazenagem, valorização e destino final de tal 
forma que não ponham em perigo a saúde pú-
blica nem causem prejuízos ao ambiente ou à 
limpeza e higiene dos lugares públicos.
2 - Os produtores de resíduos de construção 
e demolição provenientes de habitações, com 
volume até 1 m3, podem proceder à deposição 
dos mesmos nos ecocentros existentes na área 
do município.
3 - Nenhuma obra deve ser iniciada sem que o 
respetivo empreiteiro ou promotor responsável 
indique que solução irá utilizar para a remoção, 
transporte e destino final dos resíduos produzi-
dos na obra, incluindo os meios ou equipamen-
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to a utilizar, para o que terá que preencher o 
impresso modelo utilizado pelos serviços mu-
nicipais.
4 - A deposição e o transporte dos resíduos de 
construção e demolição, incluindo terras e simi-
lares, devem efetuar-se de modo a evitar o seu 
espalhamento pelo ar ou no solo.
5 - Os empreiteiros ou promotores de quaisquer 
obras devem proceder à limpeza dos pneumáti-
cos das viaturas, à saída dos locais onde se es-
tejam a efetuar quaisquer trabalhos, de modo a 
evitar o espalhamento e a acumulação de terras 
nas ruas, estradas e caminhos principais.
6 - Na realização de qualquer tipo de obra, a 
colocação de materiais a esta afetos, deve ter 
lugar no interior do estaleiro licenciado para o 
efeito, não sendo permitido qualquer tipo de 
escorrência ou acumulação de quaisquer tipos 
de resíduos no exterior do estaleiro.
7 - Os empreiteiros ou promotores de obras são 
responsáveis pela limpeza e manutenção dos 
espaços envolventes à obra, devendo a descar-
ga de resíduos de obra gerados nos diversos 
andares, ser efetuada através de tubos-guia 
verticais para contentores de inertes específi-
cos.
8 - É proibido, no decurso de qualquer obra ou 
operações de remoção de resíduos de constru-
ção e demolição, colocar ou despejar terras ou 
outro tipo de materiais, fora dos locais autori-
zados pelas autoridades competentes, em par-
ticular nas vias e outros espaços públicos ou 
ainda em qualquer terreno privado sem prévio 
licenciamento municipal.
9 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação muito grave.

ARTIGO 38.º
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

1 - Para deposição e remoção de resíduos de 
construção e demolição e outros materiais de-
vem ser utilizados:
a) Contentores de capacidade adequada;
b) Viaturas porta - contentores apropriados aos 
contentores referidos na alínea anterior;
c) Outros dispositivos e equipamentos apro-
priados a serem aprovados pela Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia.
2 - Os contentores a utilizar devem exibir, de 
forma legível e em local visível, o nome do pro-

prietário do contentor, número de telefone e 
número de ordem do contentor.
3 - O material utilizado na via pública, nome-
adamente os contentores, devem apresentar 
bom estado de conservação e asseio.
4 - A ocupação da via ou outros espaços públi-
cos por este equipamento deve ser precedida 
de autorização prévia emitida pela Câmara Mu-
nicipal, nos termos dos regulamentos munici-
pais em vigor.
5 - A área do local destinado ao parqueamento 
do equipamento referido nos números anterio-
res deve ser suficiente para o armazenamento 
da totalidade dos contentores vazios e das res-
petivas viaturas.

ARTIGO 39.º
CAPACIDADE DOS CONTENTORES

1 - Nos contentores referidos no artigo anterior, 
só podem ser depositados resíduos de constru-
ção e demolição até aos limites da sua capa-
cidade, não sendo permitidos dispositivos que 
aumentem artificialmente a capacidade dos 
contentores.
2 - Os contentores devem ser removidos sem-
pre que:
a) Os resíduos de construção e demolição atin-
jam a capacidade limite do contentor;
b) Constituam um foco de insalubridade;
c) Se encontrem depositados nos mesmos ou-
tros tipos de resíduos;
d) Estejam colocados de forma a prejudicar a 
utilização de espaços verdes, sarjetas, sumi-
douros, marcos e bocas-de-incêndio, bocas de 
rega, mobiliário urbano ou qualquer outra ins-
talação fixa de utilização pública;
e) Prejudiquem a circulação de veículos e pe-
ões nas vias e outros espaços públicos.

ARTIGO 40º
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS

1 -Nas empreitadas e construções de obras pú-
blicas o projeto de execução é acompanhado 
de um plano de prevenção e gestão de resídu-
os de construção e demolição que assegura o 
cumprimento dos princípios gerais de gestão 
de resíduos de construção e demolição e das 
demais normas constantes do Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de Março e do Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, na atual redação.
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2 - Do plano de prevenção e gestão de resíduos 
de construção e demolição consta obrigatoria-
mente:
a) A caracterização sumária da obra a efetu-
ar, com descrição dos métodos construtivos a 
utilizar tendo em vista os princípios da autos-
suficiência, da prevenção e redução, da hierar-
quia das operações de gestão de resíduos, da 
responsabilidade do cidadão, da regulação da 
gestão de resíduos de equivalência previstos 
no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, 
na atual redação;
b) A metodologia para a incorporação de reci-
clados de resíduos de construção e de demoli-
ção;
c) A metodologia de prevenção de resíduos de 
construção e de demolição com identificação 
estimativa dos materiais a reutilizar na própria 
obra ou noutros destinos;
d) A referência aos métodos de acondiciona-
mento e triagem dos resíduos de construção e 
de demolição na obra ou em local afeto à mes-
ma, devendo, caso a triagem não esteja previs-
ta, ser apresentada fundamentação da sua im-
possibilidade;
e) A estimativa dos resíduos de construção e 
de demolição a produzir, da fração a reciclar ou 
a sujeitar a outras formas de valorização, bem 
como da quantidade a eliminar, com identifica-
ção do respetivo código da lista europeia de 
resíduos.
3 – Incumbe ao empreiteiro ou ao concessioná-
rio executar o plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e de demolição, asse-
gurando, designadamente:
a) A promoção da reutilização de materiais e 
a incorporação de reciclados de Resíduos de 
construção e de demolição na obra;
b) A existência na obra de um sistema de acon-
dicionamento adequado que permita a gestão 
Seletiva dos resíduos de construção e de de-
molição;
c) A aplicação em obra de uma metodologia de 
triagem de resíduos de construção e de demo-
lição ou, nos casos em que tal não seja possível, 
o seu encaminhamento para operador de ges-
tão licenciado;
d) A manutenção em obra dos resíduos de 
construção e de demolição pelo mínimo tempo 
possível, sendo que, no caso de resíduos pe-

rigosos, esse período não pode ser superior a 
seis meses
4 – O plano de prevenção e gestão de resíduos 
de construção e de demolição pode ser altera-
do pelo dono da obra na fase da execução, sob 
proposta do produtor de resíduos de constru-
ção e de demolição ou, no caso de empreitadas 
de conceção-construção, pelo adjudicatário 
com a autorização do dono da obra, desde que 
a alteração seja devidamente fundamentada.
5 – O plano de prevenção e gestão de resíduos 
de construção e de demolição deve estar dis-
ponível no local da obra, para efeitos de fisca-
lização pelas entidades competentes, e ser do 
conhecimento de todos os intervenientes na 
execução da obra. 

ARTIGO 41.º
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS SUJEITAS A 

CONTROLO PRÉVIO
Nas obras sujeitas a licenciamento ou comuni-
cação prévia nos termos do Regime Jurídico de 
Urbanização e Edificação, o produtor de resídu-
os de construção e de demolição está, designa-
damente, obrigado a:
a) Promover a reutilização de materiais e a in-
corporação de reciclados de resíduos de cons-
trução e de demolição na obra;
b) Assegurar a existência na obra de um siste-
ma de acondicionamento adequado que permi-
ta a gestão seletiva dos resíduos de construção 
e de demolição;
c) Assegurar a aplicação em obra de uma meto-
dologia de triagem de resíduos de construção e 
de demolição ou, quando tal não seja possível, 
o seu encaminhamento por operador de gestão 
licenciado;
d) Assegurar que os resíduos de construção e 
de demolição são mantidos em obra o mínimo 
tempo possível, sendo que, no caso de resíduos 
perigosos, esse período não pode ser superior 
a três meses;
e) Cumprir as demais normas técnicas respeti-
vamente aplicáveis;
f) Efetuar e manter, conjuntamente com o li-
vro de obra, o registo de dados de Resíduos de 
construção e de demolição, de acordo com o 
modelo constante do anexo II ao Decreto-Lei 
n.º 46/2008, de 12 de Março.
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ARTIGO 42.º
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS ISENTAS DE 

CONTROLO PRÉVIO
As obras isentas de controlo prévio por parte 
do Município devem cumprir com os princípios 
do regime de gestão de resíduos estando quem 
as realizar designadamente obrigado a:
a) Promover a reutilização de materiais e a in-
corporação de reciclados de resíduos de cons-
trução e de demolição na obra;
b) Assegurar a existência na obra de um siste-
ma de acondicionamento adequado que permi-
ta a gestão seletiva dos resíduos de construção 
e de demolição;
c) Assegurar a aplicação em obra de uma meto-
dologia de triagem de resíduos de construção e 
de demolição ou, quando tal não seja possível, 
o seu encaminhamento por operador de gestão 
licenciado;
d) Assegurar que os resíduos de construção e 
de demolição são mantidos em obra o mínimo 
tempo possível, sendo que, no caso de resíduos 
perigosos, esse período não pode ser superior 
a três meses;
e) Cumprir as demais normas técnicas aplicá-
veis.

SECÇÃO III
OUTROS RESÍDUOS

ARTIGO 43.º
PNEUS USADOS, VEÍCULOS CONSIDERADOS 

ABANDONADOS E SUCATAS
1 - Nos arruamentos, vias e outros espaços pú-
blicos, é proibido abandonar viaturas automó-
veis em estado de degradação, impossibilita-
das de circular pelos seus próprios meios, bem 
como pneus usados e sucatas que, de algum 
modo, prejudiquem a limpeza e higiene desses 
lugares.
2 - Os proprietários dos veículos referidos no 
número anterior devem solicitar à Câmara Mu-
nicipal a sua remoção, ou removê-los para local 
indicado, fazendo a entrega dos documentos 
relativos à viatura, nomeadamente, o título de 
registo da propriedade e livrete, assim como de 
uma declaração em que prescinde dela a favor 
do Estado.
3 - Os veículos considerados abandonados se-
rão retirados nos termos do Código da Estra-

da, pelos serviços municipais competentes para 
locais apropriados, mediante o pagamento das 
taxas devidas, sem prejuízo de aplicação das 
coimas previstas no Código da Estrada. 
4 - Compete aos serviços de fiscalização, bem 
como à autoridade policial, verificar os casos 
de abandono de veículos na via pública, pro-
ceder às respetivas notificações e coordenar as 
operações de remoção para o local definido.
5 - A violação do disposto no n.º 1 faz incorrer 
o proprietário do veículo em contraordenação 
muito grave.

ARTIGO 44.º
RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE 

ESPAÇOS DO DOMÍNIO PÚBLICO OBJETO DE 
ExPLORAÇÃO COMERCIAL

1 - A limpeza de espaços públicos objeto de ex-
ploração comercial é da responsabilidade das 
entidades exploradoras.
2 - A recolha dos resíduos comerciais equipa-
ráveis a RU, identificados na alínea c) do artigo 
4.º, resultantes das atividades mencionadas no 
número anterior, deslocados para fora dos limi-
tes da área de exploração respetiva, por razões 
meteorológicas ou por terceiros é da responsa-
bilidade da entidade exploradora.  
3 - A falta de limpeza dos locais objeto de ex-
ploração ou o incumprimento das normas rela-
tivas à recolha e deposição dos resíduos consti-
tui contraordenação leve.

SECÇÃO IV
DA LIMPEZA DE TERRENOS CONFINANTES 
COM A VIA PÚBLICA E OUTROS ESPAÇOS 

CONTÍGUOS A EDIFICAÇÕES

ARTIGO 45.º
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU 

DETENTOR DO TERRENO
1 - O proprietário, arrendatário, usufrutuário ou 
detentor de terreno sob qualquer título jurídico 
legalmente admissível é responsável pela sua 
limpeza e desmatação regular nos termos da 
lei.
2 - A responsabilidade será, porém, exclusiva-
mente do proprietário ou do seu detentor se 
o instrumento contratual que titula a posse do 
terreno expressamente especificar ou transferir 
essa responsabilidade.
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ARTIGO 46.º
PROIBIÇÕES

1 - Fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio, para o ambiente ou para a 
saúde pública.
2 - A proibição é ainda extensiva à existência de 
espécies da flora consideradas invasoras, no-
meadamente espécies não indígenas com risco 
ecológico reconhecido, nos termos do disposto 
no Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro.

ARTIGO 47.º
PERIGO DE INCÊNDIO

1 - Constitui perigo de incêndio o terreno que se 
encontre, cumulativamente, nas seguintes con-
dições:
a) Condição de qualidade: as espécies de vege-
tação sejam consideradas invasoras, nomeada-
mente espécies não indígenas com risco eco-
lógico reconhecido, nos termos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro;
b) Condição de densidade e volume: a vegeta-
ção não permita, sob o ponto de vista do ho-
mem médio, qualquer circulação de pessoas no 
terreno, seja intensa e possua um tamanho mé-
dio não inferior a 0,60 metros;
c) Condição espacial: se trate de terreno que 
confronte com a via pública, com habitações 
e outros equipamentos de interesse coletivo, 
parques infantis ou de jogo e recreio, parques 
temáticos, parques verdes, zonas protegidas, 
centro histórico, estações de serviço ou bom-
bas de combustíveis ou qualquer equipamento 
público ou privado de reconhecido interesse.
2 - Considera-se em perigo iminente de incên-
dio o terreno que, quanto às condições men-
cionadas nas alíneas b) e c) do número anterior, 
apresente, cumulativamente, uma altura média 
igual ou superior a 1,5 metros e seja aferida en-
tre os meses de Maio e Setembro ou quando, 
sob o ponto de vista meteorológico, se preve-
jam temperaturas elevadas ou vagas de calor 
que impliquem atuação excecional.
3 - A classificação de determinada situação de 
fato como de perigo iminente de incêndio, re-
sultante de procedimento de fiscalização, dis-
pensa a audiência prévia, nos termos do artigo 

124.º do Código de Procedimento Administrati-
vo, sem prejuízo da atuação coerciva do muni-
cípio ou em estado de necessidade.
4 - O terreno que se encontre numa situação 
de perigo de incêndio constitui contraordena-
ção grave ou ainda muito grave se se verificar 
perigo iminente.

ARTIGO 48.º
PERIGO PARA O AMBIENTE

1 - Constitui perigo para o ambiente:
a) A deposição de RCD’s, com especial incidên-
cia para aqueles contaminados com amianto;
b) O lançamento de resíduos (sólidos ou líqui-
dos);
c) A queima a céu aberto de resíduos confor-
me disposto no artigo 13º do Decreto-Lei nº 
78/2004 de 3 de abril;
d) A deposição de resíduos que apresentem 
pelo menos uma característica de perigosida-
de para a saúde ou para o ambiente, nomeada-
mente os identificados como tal na Lista Euro-
peia de Resíduos;
e) A deposição de resíduos hospitalares, fora 
dos locais apropriados, qualquer que seja o seu 
tipo ou proveniência;
f) O lançamento, para o solo, ou a sua depo-
sição fora dos locais apropriados, de resíduos 
urbanos de natureza não sólida os diversos ti-
pos de óleos alimentares usados (OUA) que 
resultam da utilização de óleos na alimentação 
humana; 
g) O lançamento, para o solo, ou o seu abando-
no fora dos locais adequados de deposição, de 
óleos ou líquidos utilizados na manutenção de 
veículos e outras máquinas.
h) O abandono de resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (REEE) em terrenos pú-
blicos ou privados.
2 – A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

ARTIGO 49.º
PERIGO PARA A SAÚDE PÚBLICA

1 – Constitui perigo para a saúde pública, para 
além dos comportamentos identificados no nº 
1 do artigo anterior, aqueles que sejam suscep-
tíveis de constituir alimento e/ou atrair animais 
nocivos que possam tornar-se vetores de do-
ença ou que possam fomentar a proliferação 
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descontrolada desses animais, nomeadamente: 
a) O abandono de resíduos orgânicos ou simila-
res em locais públicos ou privados;
b) A manutenção de arbustos, sebes, silvados, 
balsas, lixos ou quaisquer resíduos. 
2 – A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

ARTIGO 50.º
QUEDA DE EDIFICAÇÕES

1 - Se alguma edificação, muro, vedação ou va-
lado tiver caído para a via pública ou espaço 
público por efeito de temporais, má construção 
ou outra causa, fica o seu proprietário ou legí-
timo detentor obrigado a remover os resíduos 
sobrantes no prazo de cinco dias, sob pena de 
incorrer em contraordenação leve.
2 - Nas situações consideradas urgentes, desig-
nadamente quando a queda dos resíduos impe-
ça a circulação de pessoas e veículos no espaço 
público, a remoção deverá ser efetuada no pra-
zo de 24 horas sob pena de contraordenação 
grave.

ARTIGO 51.º
DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DE RESÍDUOS

1 - No espaço privado, designadamente pátios, 
saguões, quintais, serventias, terrenos, vedados 
ou não, anexos às edificações urbanas e outros 
espaços livres ou logradouros utilizados, singu-
lar ou coletivamente pelos moradores fica ve-
dado:
a) Lançar ou deixar escorrer líquidos;
b) Lançar ou depositar resíduos sólidos ou de-
tritos de qualquer outra natureza;
c) Depositar quaisquer volumes e abandonar 
quaisquer animais;
2 - É igualmente proibido em espaços públicos 
ou privados de uso público, 
a) Lançar, depositar ou fornecer qualquer tipo 
de alimento suscetível de atrair animais erran-
tes;
b) Remover, remexer ou escolher resíduos con-
tidos nos equipamentos de deposição;
c) Danificar ou destruir qualquer tipo de equi-
pamento de deposição;
d) Reparar chaparia ou mecânica, pintar ou la-
var veículos automóveis;
e) Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer 
detritos ou objetos;

f) Vazar águas poluídas, tintas, óleos ou outros 
líquidos poluentes;
g) Colocar quaisquer resíduos fora dos equipa-
mentos de deposição adequados;
h) Lançar ou abandonar animais mortos ou par-
te deles nos equipamentos de deposição;
i) Lançar ou abandonar frascos, vidros, latas, 
garrafas e, em geral, objetos cortantes ou con-
tundentes que possam constituir perigos para a 
circulação de pessoas e bens;
j) O abandono de materiais provenientes da 
distribuição ou lançamento de panfletos pro-
mocionais ou publicitários, incluindo cartazes e 
respetivos suportes;
k) Despejar resíduos no leito das ribeiras ou 
noutros cursos de água;
l) Manter árvores, arbustos, silvados, sebes ou 
similares pendentes e que estorvem a livre e 
cómoda passagem de pessoas e bens ou impe-
çam a limpeza urbana;
m) Lançar nos equipamentos de deposição afe-
tos a resíduos urbanos objetos domésticos fora 
de uso e resíduos especiais, tal como pedras, 
terras, resíduos de construção e demolição e 
resíduos tóxicos ou perigosos.
3 - A violação do disposto no presente artigo 
faz incorrer o respetivo agente em contraorde-
nação leve, exceto nos casos previstos nas alí-
neas c), k) e m) do n.º 2 para os quais incorrerá 
em contraordenação grave.

CAPÍTULO VII
TAxAS E OUTRAS RECEITAS

ARTIGO 52.º
INCIDÊNCIA

1 - Estão sujeitos às tarifas do serviço de ges-
tão de resíduos urbanos os utilizadores finais a 
quem sejam prestados os respetivos serviços.
2 - Para efeitos da determinação das tarifas do 
serviço de gestão de resíduos urbanos, os utili-
zadores finais são classificados como domésti-
cos ou não-domésticos.

ARTIGO 53.º
ESTRUTURA TARIFÁRIA

1 - Pela prestação do serviço de gestão de re-
síduos urbanos são faturadas aos utilizadores:
a) A tarifa de disponibilidade, devida em função 
do intervalo temporal objeto de faturação e ex-
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pressa em euros por cada trinta dias;
b) A tarifa variável, devida em função da quan-
tidade de resíduos recolhidos durante o perí-
odo objeto de faturação e expressa em euros 
por m3;
c) O montante correspondente à repercussão 
do encargo suportado pela entidade gestora 
relativo à taxa de gestão de resíduos, nos ter-
mos da Portaria n.º 72/2010, de 4 de fevereiro.
2 - As tarifas previstas nas alíneas a) e b) do 
número anterior englobam a prestação dos se-
guintes serviços:
a) Instalação, manutenção e substituição de 
equipamentos de recolha indiferenciada e sele-
tiva de resíduos urbanos;
b) Transporte e tratamento dos resíduos urba-
nos. 

ARTIGO 54.º
APLICAÇÃO DA TARIFA DE DISPONIBILIDADE
Estão sujeitos à tarifa de disponibilidade os 
utilizadores finais, relativamente aos quais o 
serviço de gestão de resíduos urbanos se en-
contre disponível, nos termos do definido no 
artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 
de agosto.

ARTIGO 55.º
BASE DE CÁLCULO

1 - O cálculo da quantidade de resíduos urba-
nos objeto de recolha é feito por indexação ao 
consumo de água.
2 - O valor final da componente variável do ser-
viço devida pelos utilizadores domésticos é cal-
culado pela soma das parcelas corresponden-
tes a cada escalão.
3 - Não é considerado o volume de água consu-
mido quando:
a) O utilizador comprove ter-se verificado uma 
rotura na rede predial de abastecimento públi-
co de água;
b) O utilizador não contrate o serviço de abas-
tecimento;
4 - Nas situações previstas na alínea a) do n.º 3, 
a tarifa variável de gestão de resíduos urbanos 
é aplicada ao:
a) Consumo médio do utilizador, apurado entre 
as duas últimas leituras reais efetuadas pela en-
tidade gestora, antes de verificada a rotura na 
rede predial;

b) Consumo médio de utilizadores com carac-
terísticas similares no âmbito do território mu-
nicipal verificado no ano anterior, na ausência 
de qualquer leitura subsequente à instalação 
do contador.
5 - Nas situações previstas na alínea b) do n.º 3, 
a tarifa variável de gestão de resíduos urbanos 
é aplicada ao volume médio de água abaste-
cida aos utilizadores com características simi-
lares, nomeadamente atendendo à dimensão 
do agregado familiar, no âmbito do território 
abrangido pela entidade gestora, verificado no 
ano anterior.

ARTIGO 56.º
TARIFÁRIOS ESPECIAIS

1 - Os utilizadores domésticos podem benefi-
ciar da aplicação de tarifários especiais nas se-
guintes condições:
a) Tarifário social, aplicável às pessoas singula-
res em situação de carência económica, que se 
enquadrem nas situações a definir no tarifário 
em vigor; 
b) Tarifário familiar, aplicável a utilizadores cujo 
agregado familiar seja composto por mais de 4 
pessoas.
2 - O tarifário social para utilizadores domésti-
cos consiste na isenção do valor das tarifas fi-
xas.
3 - O tarifário familiar consiste no alargamento 
dos escalões de consumo, conforme previsto 
no tarifário em vigor.
4 - Os utilizadores não domésticos como as ins-
tituições de beneficência, assistência, cultura e 
desporto e outras entidades de reconhecida 
utilidade pública, poderão beneficiar de tarifá-
rio social aplicável exclusivamente aos usos de-
correntes da sua atividade principal, conforme 
previsto no tarifário aprovado nos termos do 
artigo 59.º.
5 - O Município de Vila Nova de Gaia e as Juntas 
de Freguesia, utilizadores não domésticos, be-
neficiam de tarifário social, conforme previsto 
no tarifário em vigor. 

ARTIGO 57.º
ACESSO AOS TARIFÁRIOS ESPECIAIS

1 - A aplicação de tarifário especial aos utiliza-
dores domésticos depende da apresentação de 
pedido dirigido à Entidade Gestora juntamente 
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com os seguintes documentos:
a) Comprovativo da situação de carência eco-
nómica prevista no nº 1, al. a) do artigo anterior, 
para benefício de tarifário social.
b) Comprovativo da composição do agregado 
familiar, nomeadamente cópia da declaração 
de IRS ou atestado da junta de freguesia, para 
benefício de tarifário familiar.
2 - A aplicação de tarifário especial aos utiliza-
dores não domésticos depende da apresenta-
ção de pedido dirigido à Entidade Gestora jun-
tamente com os seguintes documentos:
a) Estatutos da entidade;
b) Declaração de utilidade pública, quando 
aplicável;
c) Requerimento de vistoria técnica.
3 - A aplicação dos tarifários especiais tem a 
duração de 1 ano, prazo ao fim do qual deve ser 
renovada a prova referida nos números anterio-
res.
4 - Estão dispensados do pedido de aplicação 
de tarifário especial o Município de Vila Nova 
de Gaia e as Juntas de Freguesia, benefício que 
é concedido sem prazo.

ARTIGO 58.º
APROVAÇÃO DOS TARIFÁRIOS

1 - Os tarifários do serviço de gestão de resídu-
os são aprovados pela câmara municipal até ao 
termo do mês de novembro do ano civil ante-
rior àquele a que respeite. 
2 - Os tarifários produzem efeitos relativamente 
às produções de resíduos entregues a partir de 
1 de janeiro de cada ano civil.
3 - Os tarifários são publicitados nos serviços 
de atendimento da entidade gestora, no respe-
tivo sítio da internet 

CAPÍTULO VIII
FATURAÇÃO

ARTIGO 59.º
PERIODICIDADE E REQUISITOS DA FATURA-

ÇÃO
1 - A periodicidade de emissão das faturas é, 
por regra, mensal. 
2 - As faturas emitidas devem discriminar os 
serviços prestados e as correspondentes tari-
fas, podendo ser baseadas em leituras reais ou 
em estimativas de consumo nos termos previs-

tos nos artigos seguintes, bem como taxas le-
galmente exigíveis. 
3 - As faturas devem informar qual a data limite 
do seu pagamento. 

ARTIGO 60.º
PRAZO, FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO

1 - O pagamento das faturas relativas aos ser-
viços prestados deve ser efetuado, até à data 
limite, por qualquer dos meios nos locais de co-
brança indicados na respetiva fatura. 
2 - O pagamento das faturas cuja data limite 
de pagamento se encontre ultrapassada, pode 
ser efetuado nos balcões da entidade gestora 
ou mediante envio de cheque ou vale postal, 
acrescido dos juros de mora à taxa legal.
3 - Não é admissível o pagamento parcial das 
faturas quando esteja em causa tarifas fixas e 
variáveis associadas aos serviços de gestão de 
resíduos urbanos, bem como da taxa de gestão 
de resíduos associada.
4 - O atraso no pagamento da fatura, depois 
de ultrapassada a data limite de pagamento da 
fatura, permite a cobrança de juros de mora à 
taxa legal em vigor. 

ARTIGO 61.º
PAGAMENTO COERCIVO

Quando os utilizadores não tenham satisfeito o 
pagamento das faturas dentro dos prazos fixa-
dos, ficam sujeitos ao pagamento, além dos ju-
ros de mora legais, dos consequentes encargos 
administrativos e de expediente nos termos do 
artigo anterior exigindo-se coercivamente as 
importâncias em débito. 

CAPÍTULO Ix
FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES

ARTIGO 62.º
FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das disposições do presente Re-
gulamento compete à Policia de Segurança Pú-
blica, à Guarda Nacional Republicana, à Policia 
Municipal, à fiscalização municipal, aos guardas 
e vigilantes da natureza e à unidade orgânica 
responsável pela Área do Ambiente e Salubri-
dade Pública.
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ARTIGO 63.º
DIREITO DE RECLAMAR

1 - Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, 
por qualquer meio, perante a Entidade Gesto-
ra, contra qualquer ato ou omissão desta e dos 
respetivos serviços ou agentes, que tenham le-
sado os seus direitos ou interesses legítimos le-
galmente protegidos.
2 - Os serviços de atendimento ao público dis-
põem de um livro de reclamações onde os uti-
lizadores podem apresentar as suas reclama-
ções.
3 - Para além do livro de reclamações a Entida-
de Gestora disponibiliza mecanismos alternati-
vos para a apresentação de reclamações que 
não impliquem a deslocação do utilizador às 
instalações da mesma, designadamente através 
do seu sítio da internet.
4 - A reclamação é apreciada pela Entidade 
Gestora no prazo de 22 dias úteis, notificando 
o utilizador do teor da sua decisão e respetiva 
fundamentação.

ARTIGO 64.º
CLASSIFICAÇÃO DAS CONTRAORDENAÇÕES
Para determinação da coima aplicável e ten-
do em conta a relevância dos direitos, deveres, 
obrigações e interesses violados, as contra-
ordenações classificam-se em leves, graves e 
muito graves.

ARTIGO 65.º
PUNIBILIDADE POR DOLO E NEGLIGÊNCIA

1 - As contraordenações são puníveis a título de 
dolo ou de negligência.
2 - Para efeitos de aplicação do presente regu-
lamento, a negligência é sempre punível. 

ARTIGO 66.º
REINCIDÊNCIA

1 - É punido como reincidente quem cometer 
uma infração muito grave ou grave, depois de 
ter sido condenado por uma infração muito 
grave ou grave.
2 - A infração pela qual o agente tenha sido 
condenado não releva para efeitos de reinci-
dência se entre as duas infrações tiver decorri-
do o prazo de cinco anos.
3 - Em caso de reincidência, os limites mínimo 
e máximo da coima são elevados em um terço 

do respetivo valor.

ARTIGO 67.º
MOLDURA DAS COIMAS

1 - A cada escalão classificativo de gravidade 
das contraordenações corresponde uma coima 
variável consoante seja aplicada a uma pessoa 
singular ou coletiva e em função do grau de cul-
pa, salvo o disposto no artigo seguinte.
2 - Às contraordenações leves correspondem 
as seguintes coimas: 
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
€100,00 a €1.000,00 em caso de negligência e 
de €250,00 a €2.500,00 em caso de dolo; 
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
€400,00 a €4.000,00 em caso de negligência 
e de €1.000,00 a €10.000,00 em caso de dolo. 
3 - Às contraordenações graves correspondem 
as seguintes coimas: 
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
€350,00 a €3.500,00 em caso de negligência e 
de €800,00 a €8.000,00 em caso de dolo; 
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
€1.200,00 a €15.000,00 em caso de negligên-
cia e de €3.000,00 a €30.000,00 em caso de 
dolo. 
4 - Às contraordenações muito graves corres-
pondem as seguintes coimas: 
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
€1.000,00 a €10.000,00 em caso de negligên-
cia e de €2.000,00 a €20.000,00 em caso de 
dolo; 
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
(euro) €5.000,00 a €50.000,00 em caso de ne-
gligência e de €10.000,00 a €100.000,00 em 
caso de dolo. 

ARTIGO 68.º
REDUÇÃO DA COIMA

1 – No prazo concedido nos termos da lei ge-
ral para exercer o direito de defesa, o arguido 
pode requerer a redução da coima relativa a 
contraordenações leves e graves até 25% do 
montante mínimo legal.  
2 - No prazo previsto no número anterior, o ar-
guido pode requerer, também, o pagamento fa-
seado da coima até quatro prestações mensais, 
desde que comprove que a sua situação econó-
mica não permite o pagamento da coima numa 
prestação única.  
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3 - A redução da coima e o pagamento fasea-
do da coima só podem ter lugar se o arguido 
comprovar, cumulativamente, as seguintes con-
dições:  
a) Que cessou a conduta ilícita, por ação ou 
omissão, objeto da contraordenação ou contra-
ordenações cuja prática lhe foi imputada;  
b) Que não é reincidente.  
4 - Para efeitos do n.º 1, é considerado como 
montante mínimo da coima o estabelecido para 
os casos de negligência.  
5 - Quando sejam apresentados pedidos nos 
termos dos n.os 1 e 2, compete à autoridade ad-
ministrativa determinar o montante da redução 
da coima e o pagamento em prestações, em 
função da situação económica do arguido. 
6 - A coima deve ser paga nos 10 dias úteis 
posteriores à notificação para pagamento, sob 
pena do respetivo procedimento contraordena-
cional prosseguir os seus trâmites legais.
7 - O não pagamento de qualquer das presta-
ções, que tenham sido definidas em conformi-
dade com o disposto no presente artigo, dá lu-
gar à prossecução do respetivo procedimento 
contraordenacional. 

ARTIGO 69.º
ATENUAÇÃO ESPECIAL DA COIMA

Para além dos casos expressamente previstos 
na lei, o município atenua especialmente a coi-
ma quando existirem circunstâncias anteriores 
ou posteriores à prática da contraordenação, 
ou contemporâneas dela, que diminuam por 
forma acentuada a ilicitude do fato, a culpa do 
agente ou a necessidade da coima, consideran-
do-se, de entre outras circunstâncias os atos 
demonstrativos de arrependimento do agente, 
nomeadamente a reparação, até onde lhe era 
possível, dos danos causados e o cumprimento 
da norma, ordem ou mandado infringido; 

CAPÍTULO Ix
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 70.º
LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA

1 - Em tudo quanto for omisso neste regulamen-
to são aplicáveis as disposições legais em vigor 
respeitantes aos sistemas de gestão de resídu-
os urbanos, designadamente as constantes do 

seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, 
que estabelece o regime jurídico dos serviços 
municipais de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão 
de resíduos urbanos
b) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 
71/2016, de 4 de novembro, que aprova o Regi-
me Geral da Gestão de Resíduos; 
c) Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 74, de 15 de abril (con-
forme deliberação da ERSAR n.º 928/2014) e 
do Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho.
2 - A recolha, o tratamento e a valorização de 
resíduos urbanos observam designadamente 
os seguintes diplomas legais:
a) Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezem-
bro, relativo à gestão de embalagens e resíduos 
de embalagens;
b) Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, relati-
vo à gestão de resíduos de equipamentos elé-
tricos e eletrónicos (REEE);
c) Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e 
Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, relativos à 
gestão de resíduos de construção e demolição 
(RCD);
d) Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, re-
lativo à gestão dos resíduos de pilhas e de acu-
muladores;
e) Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setem-
bro, relativo à gestão de óleos alimentares usa-
dos (OAU);
f) Portaria n.º 355/97, de 16 de maio, relativo ao 
transporte de resíduos.
3- O serviço de gestão de resíduos obedece às 
regras de prestação de serviços públicos es-
senciais destinadas à proteção dos utilizadores 
que estejam consignadas na legislação em vi-
gor, designadamente as constantes da Lei n.º 
23/96, de 26 de julho, e da Lei n.º 24/96, de 31 
de julho. 

ARTIGO 71.º
NORMA REMISSIVA

As remissões feitas para os preceitos que, en-
tretanto, venham a ser revogados ou alterados, 
consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.
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ARTIGO 72.º
OMISSÕES

Os casos omissos serão resolvidos casuistica-
mente pela Câmara Municipal.

ARTIGO 73.º
NORMA REVOGATÓRIA

É revogado o Regulamento Municipal de Resí-
duos Sólidos Urbanos e de Limpeza Pública do 
Município de Vila Nova de Gaia. 

ARTIGO 74.º
ENTRADA EM VIGOR

O presente Regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais.

aNeXO I
Normas Técnicas sobre os Sistemas de Depo-
sição de Resíduos Urbanos em Edificações no 
Município de Vila Nova de Gaia (NTRU).
1 - Disposições gerais:
1.1 - Os elementos de deposição de resíduos 
sólidos, que, nos termos dos artigos 22º e 23º 
deste Regulamento, fazem parte integrante dos 
projetos de loteamento, construção, reconstru-
ção ou ampliação de edifícios na área do con-
celho de Vila Nova de Gaia, deverão ser consi-
derados:
- Na memória descritiva e justificativa onde 
deve constar a descrição dos equipamentos a 
utilizar, o seu sistema e a descrição dos disposi-
tivos de ventilação e limpeza;
- Na planta de implantação dos arranjos exte-
riores, ou na planta de síntese dos loteamen-
tos, onde deverão ser representados os locais 
de instalação dos equipamentos, bem como o 
seu número.
1.2 - A escolha do sistema de deposição deverá 
orientar-se no sentido de obter o melhor am-
biente urbano e a maior eficiência no serviço 
da recolha. Deverão privilegiar-se as soluções 
que promovam a recolha Seletiva, os equipa-
mentos coletivos e, entre estes, os que utilizem 
recipientes em profundidade, salvaguardando-
-se, sempre, a segurança dos todos os interve-
nientes.
1.3 - Os sistemas de deposição definidos nas 
“NTRU” incluem, nomeadamente, a colocação 
ou implantação de equipamento de superfície 
ou em profundidade, para o acondicionamento 

de resíduos sólidos. 
1.4 - A sua distribuição deverá ser compatibili-
zada com os edifícios e espaços envolventes, 
devendo-se, nomeadamente:
- Optar pelas localizações que minimizem os 
prejuízos nas construções envolventes, evitan-
do, nomeadamente a proximidade a entradas, 
janelas, estabelecimentos ou outras áreas sen-
síveis;
- Minimizar as distâncias a percorrer pelos uten-
tes no acesso a cada conjunto;
1.5 - A estimativa indicativa, para efeitos de di-
mensionamento das instalações e equipamento 
que integram os sistemas de deposição a pro-
jetar deverá ser estabelecida de acordo com a 
seguinte fórmula:

a=Au×c
sendo:
a = área do compartimento;
Au  = área útil de construção;
c  = coeficiente sendo de 0,0063 para uso 
exclusivo de habitações unifamiliares e plurifa-
miliares e de 0,01 para os restantes usos.
2 - Dos sistemas de deposição de resíduos só-
lidos
2.1 - Os sistemas de deposição de resíduos sóli-
dos poderão estar inseridos em:
a) Compartimentos coletivo de armazenagem 
de contentores,
b) Compartimento coletivo de armazenagem 
de contentores compactadores.
c) Outros a avaliar e aprovar pelos serviços mu-
nicipais;
3 - Dos compartimentos:
Os compartimentos podem ser classificados 
em:
3.1 - Compartimento coletivo de armazenamen-
to dos contentores:
3.1.1. O compartimento de resíduos sólidos de-
verá ser instalado em local próprio, exclusivo, 
coberto, livre de pilares, vigas, degraus de esca-
das ou quaisquer outros obstáculos. Deverá ser 
protegido contra o acesso de animais e ter fácil 
acesso para a retirada dos resíduos sólidos. Não 
poderá haver tetos falsos.
3.1.2 O compartimento deverá localizar-se sem-
pre ao nível do piso térreo, para fácil acesso de 
preferência com acesso direto à via pública das 
viaturas de recolha. 
3.1.3 Deverá possuir obrigatoriamente:
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 i. Ponto de água;
 ii. Ponto de luz com interruptor estan-
que.
 iii. No teto da área de operação deverá 
ser instalado um termosensor para a ejeção de 
água (sprinkler), no caso de eventual princípio 
de incêndio.
 iv. Sistema construtivo - este comparti-
mento deverá ser constituído de acordo com as 
seguintes características:
 v. A altura mínima deverá ser de 2,40 m;
 vi. O revestimento interno das paredes 
deverá ser executado, do pavimento ao teto, 
com material impermeável e lavável;
 vii. A pavimentação deverá ser em ma-
terial impermeável de grande resistência ao 
choque e ao desgaste, com juntas espaçadas 
no mínimo de 1 mm e executadas de forma a 
manter o mesmo nível em toda a extensão do 
compartimento;
 viii. A porta de acesso deverá ser duas 
folhas de 0,65 m, vão total de 1,30 m e altura 
mínima de 2 m, com abertura de ventilação in-
ferior e superior de, pelo menos, 0.10 m x 0.30 
m situada a cerca de 0,20 m do solo e protegi-
da com rede de malha de 0,01 m;
 ix. A ventilação do compartimento deve-
rá ser feita em vão correspondente a um dé-
cimo da área do compartimento, diretamente 
para o exterior;
 x. Poderá ser garantida a ventilação atra-
vés de esquadrias basculantes de vidro arama-
do, venezianas de metal, etc;
 xi. O pavimento deverá ter a inclinação 
descendente mínima de 2% e máxima de 4% no 
sentido oposto ao da porta de acesso da viatu-
ra, convergindo num ponto baixo em que existe 
um ralo com ralo sifão de campainha com o di-
âmetro mínimo de 0,075 m. O escoamento de 
esgoto deste ralo será feito para o coletor de 
águas residuais domésticas.
3.2. Compartimento destinado à instalação de 
contentor-compactador:
3.2.1 É o local próprio, exclusivo, coberto, livre 
de pilares, vigas, degraus de escadas ou quais-
quer outros obstáculos, destinado à instalação 
do contentor-compactador de resíduos sólidos.
3.2.2 No caso de edifícios com produções ele-
vadas de RSU, a utilização de um contentor-
-compactador para a sua deposição, será a 

mais adequada.
3.2.3. Não é obrigatória a existência de compar-
timento, desde que nas instalações exista um 
espaço aberto com dimensões mínimas para a 
instalação do contentor-compactador e que o 
mesmo possua acesso fácil à viatura de recolha, 
de acordo com as dimensões definidas no siste-
ma construtivo.
3.2.4. Para necessidades de contentor-compac-
tador de capacidade superior a 10 m3 deverão 
ser contactados os serviços competentes da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para 
indicação dos valores a adotar.
3.2.5. No teto do compartimento destinado à 
instalação do contentor-compactador deverão 
ser instalados termo sensores para ejeção de 
água (sprinkler) no caso de eventual princípio 
de incêndio.
3.2.6. O pavimento deverá ter a inclinação des-
cendente mínima de 2% e máxima de 4% no 
sentido oposto à zona de acesso da viatura, 
convergindo num ponto baixo em que existe 
um ralo com ralo sifão de campainha com o di-
âmetro mínimo de 0,075 m.
3.2.7. Sistema construtivo - este compartimento 
deve ter, além das características descritas no 
sub capítulo 3.1, um ponto de tomada de força. 
A área total do compartimento deverá ser igual 
ou superior a 20 m2, para contentores-compac-
tadores com 10 m3 de capacidade.
4 - Equipamento de Superfície.
Quando autorizada a respetiva colocação em 
espaço público ou privado de uso público
4.1 Compostos por contentores normalizados 
de polietileno de 750/800 litros de capacidade, 
de cor verde, com tratamento contra raios UV, 
com o sistema de levantamento de acordo com 
a norma DIN, destinado aos resíduos indiferen-
ciados. A respetiva colocação deve obedecer 
aos seguintes critérios:
4.11 Colocação em Abrigo
Em saliência/reentrância com as dimensões 
do contentor (Comprimento=1,7m e Largura = 
1.3m), criada para este efeito, preferencialmen-
te coberto, confinante com o passeio público e 
com acesso adequado pelo exterior, com pavi-
mento compatível e existência de uma guia de 
rampa a uma distância não superior a 10 me-
tros);
4.1.2 Colocação nos Passeios
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Nas zonas de passeios já construídos e salva-
guardando uma largura mínima de 1,2 metros 
para a passagem de peões, posicionados junto 
aos muros de vedação (sem causar prejuízos 
ou constrangimentos) ou posicionados perpen-
dicularmente à faixa de rodagem, entre caldei-
ras de árvores, munidos de fixador tubular em 
aço inox ou aço com tratamento anticorrosivo, 
de forma a prender o recipiente, salvaguardan-
do-se de igual forma uma largura mínima de 
circulação de 1,2 metros e a existência de uma 
guia de rampa a uma distância não superior a 
10 metros.
4.2 Ecoponto
Composto por conjunto de três contentores de 
superfície para os resíduos recicláveis (vidro, 
papel e plástico), designado por ecoponto, for-
mado por contentores de 2,5m3 de capacidade, 
a situar em plataforma/baía a criar para o efei-
to, com as dimensões mínimas de Largura=1,5m 
e Comprimento= 4,5m, em locais acessíveis às 
viaturas de recolha e sem obstáculos até à al-
tura de 8 metros, salvaguardando-se ainda uma 
largura livre de circulação de peões de 1,2 m.
4.3 Papeleiras. 
A colocação de papeleiras de 50 a 60 litros de 
capacidade, de modelo similar ao utilizado pelo 
município ou aprovado pelo mesmo, devem ser 
implantadas nas áreas previstas de passeios 
públicos, espaçadas entre si alternadamente 
entre os passeios opostos, entre cinquenta a 
cem metros, (conforme as características ur-
banísticas do local) a situar preferencialmen-
te junto de passadeiras, paragens, abrigos de 
transportes públicos, cruzamentos e locais de 
permanência ou de maior circulação de peões).
4.4 Dispensador para Dejetos de Animais.
A colocação de dispensadores para dejetos 
de animais de modelo similar ao utilizado pelo 
município ou aprovado pelo mesmo, devem ser 
implantados nas áreas verdes de uso público 
previstas, quando a dimensão da respetiva área 
for superior a 500m2.
5 - Equipamento em profundidade.
5. 1 - Devem ser adotados contentores enterra-
dos ou semienterrados de 3000 e 5000 litros, 
obrigatoriamente munidos de sistema de levan-
tamento rápido para resíduos sólidos diferen-
ciados e indiferenciados e em que o dos resídu-
os sólidos indiferenciados deve adicionalmente 

conter um depósito para os lixiviados produzi-
dos. O equipamento destinado à deposição do 
vidro não deve ultrapassar a capacidade máxi-
ma 3000 litros. Os modelos a adotar devem ser 
similares ao utilizado pela Câmara Municipal ou 
sujeitos a aprovação pela mesma, devendo ser 
utilizados cofragens ou contentores em betão 
ou ainda realizado o anelamento exterior de 
cada unidade com peças de betão, (caso o cor-
po do contentor seja em formato circular e fa-
bricado noutro material) e sem que a respetiva 
execução possa comprometer a possibilidade 
futura de substituição do corpo do contentor;
5.2 - A colocação de contentores para os resí-
duos diferenciados (papel, plástico e vidro), de-
vem possuir tampa à cor universalmente adota-
da para cada tipo de resíduos a acondicionar, e 
obrigatoriamente serem acompanhados de um 
contentor para os resíduos sólidos indiferencia-
dos; 
5.3 - Devem ser implantados em espaço público 
ou privado de uso público e localizarem-se, pre-
ferencialmente afastados das partes avançadas 
dos edifícios adjacentes (ao equipamento) no 
mínimo cinco metros, em locais compatíveis e 
que garantam um fácil acesso às viaturas de re-
colha de resíduos sólidos urbanos, sem obstá-
culos que possam de alguma forma por em ris-
co, ou prejudicar o normal processo de recolha, 
não devendo ser permitidos estacionamentos 
na zona frontal dos recipientes e lateralmente 
em pelo menos um dos lados até uma distância 
de 3 metros;
5.4 - O equipamento deve localizar-se a uma 
distância da faixa de rodagem não superior a 3 
metros, à mesma cota do passeio e sem preju-
dicar a circulação de peões, não devendo existir 
árvores num raio de 5 metros, nem postes ou 
candeeiros a menos de 3 metros e não preju-
dicar a circulação normal de viaturas e peões, 
assim como deve deixar-se livre um espaço na 
vertical de 8 metros de modo a facilitar a mano-
bra com grua da viatura de recolha;
5.5 - Deve ser assegurada uma distância mí-
nima de segurança de 0,5 metros no subsolo, 
entre as várias redes instaladas, ou a instalar, e 
o limite exterior do equipamento enterrado ou 
semienterrado a implantar para a deposição de 
resíduos sólidos;
5.6 - O nível freático dos locais de implantação 
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dos contentores, enterrados ou semienterra-
dos, deve ser avaliado previamente de forma 
a serem respeitadas as soluções técnicas reco-
mendadas pelos fabricantes dos equipamentos;
5.7 - Deve ser dado conhecimento prévio ao 
Município e em tempo útil quando do início 
dos trabalhos de implantação do equipamento, 
sendo obrigatório após a sua conclusão efetu-
ar a entrega de requerimento para a respetiva 
receção provisoria, acompanhado de Termo de 
Responsabilidade, relativo à boa execução dos 
trabalhos e ao cumprimentos dos requisitos 
previamente determinados.

taBela I
Dimensionamento do compartimento coletivo 
de armazenamento dos contentores.

taBela II
Parâmetros de dimensionamento do comparti-
mento coletivo de armazenamento dos conten-
tores

Dos pressupostos de dimensionamento de sis-
temas de deposição, a determinação da quan-
tidade e tipologia de equipamento poderá 
referenciar-se nos pressupostos estabelecidos 
nas tabelas seguintes, a qual serve apenas de 
referência para dimensionamento, não dispen-
sando a análise de cada caso.

taBela III
Tipo de Edificação – produção Diária de resídu-
os Sólidos

taBela IV
Quantidade de recipientes de deposição versus 
nº de fogos
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a.3. PrOJetO De regUlameNtO De esPa-
ÇOs VerDes, ParQUes e Áreas De CON-
serVaÇÃO Da NatUreZa e Da BIODIVersI-
DaDe 

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO 
DE ESPAÇOS VERDES, PARQUES E ÁREAS DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODI-
VERSIDADE 

LEI HABILITANTE: Constitui legislação habili-
tante do presente Regulamento os artigos 9.º 
e 66.º, 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa, o artigo 2.º, n.º 2 da Lei n.º 
19/2014, de 14 de abril, que define as bases da 
política do ambiente, o artigo 25.º, n.º 1, alínea 
g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e o De-
creto-Lei n.º 433/82, de 27 de dezembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/2001, 
de 24 de dezembro.

SÍNTESE DO CONTEÚDO: O presente Regula-
mento aplica-se:
a) Ao uso, construção e manutenção de todos 
os espaços verdes públicos, privados de uso 
público e privados existentes ou a criar, bem 
como ao património vegetal do concelho de 
Vila Nova de Gaia;
b) Aos parques verdes e áreas de conservação 
da natureza e da biodiversidade, em continu-
ação designados por “parques” estabelecidos 
pelo Município de Vila Nova de Gaia e integra-
dos na “Rota Verde dos Parques de Gaia”; 
c) Outros parques e áreas de conservação da 
natureza, por deliberação do Município de Vila 
Nova de Gaia.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO: Decorridos vários 
anos após a entrada em vigor do Regulamento 
Municipal de Espaços Verdes e do Regulamen-
to Municipal de Parques e Áreas de Conserva-
ção da Natureza e da Biodiversidade, ambos do 
concelho de Vila Nova de Gaia, e considerando 
quer as alterações verificadas ao nível da orga-
nização municipal, quer as alterações legislati-
vas entretanto ocorridas, revela-se fundamental 
uniformizar as medidas municipais adequadas 
a assegurar a boa gestão dos espaços verdes 
públicos e privados de uso público, parques e 

áreas de conservação da natureza e da biodi-
versidade, proporcionando a implementação 
de medidas integradas de utilização e conser-
vação dos mesmos.
O presente projeto de regulamento pretende, 
assim, definir um conjunto de disposições re-
lativas à utilização, construção, recuperação e 
manutenção dos espaços verdes, bem como à 
utilização e manutenção de parques e áreas de 
conservação da natureza e da biodiversidade e 
condensa num único documento os regulamen-
tos vigentes em matéria de espaços verdes e 
parques e conservação da natureza e da biodi-
versidade. 
Com o presente projeto é criado um quadro de 
atuação que promove e sistematiza a inventa-
riação e classificação de espécies arbóreas, a 
preservação de espaços verdes de elevado inte-
resse histórico e paisagístico, a interligação de 
espaços e a criação de corredores ecológicos, 
a correta utilização e dinamização de espaços 
verdes públicos e a preservação e manutenção 
de zonas húmidas e espaços com atividade 
agrícola remanescente e bem assim parques 
verdes e áreas de conservação da natureza e 
da biodiversidade.

PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUDIÊN-
CIA DE INTERESSADOS E CONSULTA PÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, na Reunião Pública realiza-
da no dia 19 de dezembro de 2016, deliberou 
a abertura do procedimento administrativo de 
elaboração do projeto tendo fixado o período 
de dez dias úteis para a constituição de interes-
sados e apresentação de contributos, no âmbi-
to da publicitação desta iniciativa procedimen-
tal. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital, que decorreu entre 6 e 20 de janeiro de 
2017 e não se tendo verificado a constituição 
de interessados nem a apresentação de quais-
quer contributos, o presente projeto de regu-
lamento está em condições de ser submetido 
pela Câmara Municipal a audiência dos interes-
sados e, ou, consulta pública, para recolha de 
sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
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do CPA, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da sua publicação no Boletim Municipal e no sí-
tio institucional do Município, na Internet.

PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expressa 
anteriormente não acarretam qualquer acrésci-
mo de custos para o Município.

PrOJetO De regUlameNtO De esPaÇOs 
VerDes, ParQUes e Áreas De CONserVa-
ÇÃO Da NatUreZa e Da BIODIVersIDaDe

PreÂmBUlO
O direito ao ambiente está indissociavelmente 
ligado ao dever de o proteger, de o preservar 
e de o respeitar, de forma a assegurar o desen-
volvimento sustentável a longo prazo, nomea-
damente para as gerações futuras.
O desenvolvimento sustentável dos agregados 
populacionais não pode acontecer sem que se 
criem, preservem e promovam espaços verdes, 
como zonas de lazer, recreio e áreas de conser-
vação da paisagem e da biodiversidade. 
De fato, a existência de espaços verdes assume 
uma importância fundamental na melhoria da 
qualidade de vida das populações não só por-
que permitem alcançar o equilíbrio ecológico 
das paisagens urbanas, bem como porque têm 
um efeito compensador, relaxante e indutor do 
convívio social e possibilitam um crescimento 
físico e psíquico equilibrado das crianças e jo-
vens. 
Com o objetivo de assegurar o desenvolvimen-
to sustentável do concelho, o Município de Vila 
Nova de Gaia tem-se empenhado na criação, 
preservação e promoção de espaços verdes 
públicos e na plantação de árvores nos arrua-
mentos públicos, assim como na preservação e 
promoção de parques e áreas de conservação 
da natureza e da biodiversidade.
Todavia, a expansão e manutenção das zonas 
verdes implica necessariamente a consagração 
de um conjunto de regras e normativos que ga-
rantam a preservação e fruição daquelas por 
todos os cidadãos, zelando-se pela sua prote-
ção e conservação, pelo que assume especial 
importância a criação de instrumentos regula-
mentares que permitam a prossecução desses 

objetivos.
Em simultâneo, é necessário contemplar e ti-
pificar infrações que ocorrem frequentemen-
te nestes espaços e que põem em causa a sua 
conservação e fruição, sendo que para isso se 
vão regular os ilícitos de ordenação social e fi-
xar as respetivas coimas.
O presente Regulamento foi objeto de consulta 
pública, para recolha de sugestões nos termos 
do artigo 101.º, n.º 1 do Código do Procedimento 
Administrativo. 

Nesta conformidade, ao abrigo do preceituado 
nos artigos 112.º e 241.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa e no artigo 25.º, n.º 1, alínea 
g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL) aprovado pela alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, aprova o 
seguinte regulamento:

PARTE I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1º
LEGISLAÇÃO HABILITANTE

Constitui legislação habilitante do presente Re-
gulamento os artigos 9.º e 66.º, 112.º, n.º 7 e 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, o ar-
tigo 2.º, n.º 2 da Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, 
que define as bases da política do ambiente, o 
artigo 25.º, n.º 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e o Decreto-Lei n.º 433/82, de 
27 de dezembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro.

ARTIGO 2º
OBJETO E ÂMBITO

1 - O presente Regulamento aplica-se:
a) Ao uso, construção e manutenção de todos 
os espaços verdes públicos, privados de uso 
público e privados existentes ou a criar, bem 
como ao património vegetal do concelho de 
Vila Nova de Gaia;
b) Aos parques verdes e áreas de conservação 
da natureza e da biodiversidade, em continu-
ação designados por “parques” estabelecidos 
pelo Município de Vila Nova de Gaia e integra-
dos na “Rota Verde dos Parques de Gaia”; 
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c) Outros parques e áreas de conservação da 
natureza, por deliberação do Município de Vila 
Nova de Gaia.
2 - Para efeitos do presente Regulamento en-
tende-se por património vegetal todos os es-
pécimes de espécies de plantas autóctones e 
exóticas florestais e ornamentais, existentes em 
matas, dunas, margens de cursos de água, zo-
nas húmidas, nós rodoviários, jardins e espaços 
verdes, públicos e privados, bem como o solo 
onde se encontram fixadas.
3 - O presente Regulamento não se aplica às 
explorações agrícolas e florestais, e aos viveiros 
de plantas e respetiva vegetação.
4 – Os parques verdes e áreas de conservação 
da natureza e da biodiversidade, objeto deste 
regulamento, estarão sinalizados com placas 
do modelo constante do Anexo I ao presente 
regulamento.
5 - Os parques verdes e áreas de conservação 
da natureza e da biodiversidade são, à data da 
publicação deste Regulamento, os seguintes:
a) Parque Biológico de Gaia (Avintes e Vilar de 
Andorinho);
b) Parque de Dunas da Aguda (Arcozelo);
c) Parque da Lavandeira (Oliveira do Douro);
d) Parque da Quinta do Conde das Devesas 
(Santa Marinha);
e) Parque da Serra do Pilar (Santa Marinha);
f) Parque da Quinta do Castelo (Crestuma);
g) Parque da Ponte Maria Pia (Santa Marinha);
h) Cordão dunar de todo o litoral de Gaia.

ARTIGO 3º
PRINCÍPIOS GERAIS

1 - Toda a vegetação do concelho é considerada 
elemento de importância ecológica e ambiental 
a preservar, devendo para tal serem tomadas as 
necessárias medidas que acautelem a sua pro-
teção e conservação.
2 – O solo arável e a terra vegetal são consi-
derados elementos de importância ecológica e 
ambiental, a preservar, devendo para tal serem 
tomadas as necessárias medidas que acaute-
lem a sua proteção e conservação.
3 - A vegetação a usar nos espaços verdes pú-
blicos deve ser adequada ao clima e às altera-
ções climáticas (nomeadamente com recurso à 
xerojardinagem), diminuindo as necessidades 
de manutenção e rega.

4 – Nos espaços verdes públicos deve ser pro-
movido o uso de espécies de flora espontânea 
da região, usando espécimes produzidos a par-
tir de plantas-mãe locais, para evitar a contami-
nação genética da flora espontânea.
5 - Nos espaços verdes públicos será reduzido 
o uso de plantas anuais, exceto em casos devi-
damente justificados.
6 – Sempre que na prossecução do interesse 
público haja necessidade de intervenção que 
implique a poda, o abate, o transplante, ou ou-
tra operação que de algum modo fragilize as 
árvores, deverá a mesma ser previamente su-
jeita a parecer prévio dos serviços municipais 
competentes, de forma a determinar os estu-
dos a realizar, medidas cautelares e modo de 
execução dos trabalhos.
7 – O Município de Vila Nova de Gaia reserva-se 
o direito de exigir a salvaguarda e proteção de 
espécimes de espécies arbóreas ou arbustivas 
que pelo seu porte, idade, raridade ou valor his-
tórico possam vir a ser classificadas de interes-
se público ou municipal. 
8 - Os tratamentos fitossanitários, nomeada-
mente o uso de herbicidas, devem ser reduzi-
dos ao mínimo estritamente necessário, e efe-
tuados por pessoal habilitado.
9 – São aproveitadas todas as oportunidades 
de criação de novos espaços verdes, nomeada-
mente em terrenos expectantes e espaços da 
Estrutura Ecológica Municipal.
10 – Os bens patrimoniais de carácter arqueo-
lógico, arquitetónico, histórico, etnográfico ou 
simbólico, integrados nos espaços objeto do 
presente Regulamento, são regulados nos ter-
mos da legislação especialmente aplicável.

ARTIGO 4º
DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente Regulamento, enten-
de-se por:
a) Espaços verdes públicos: espaços integrados 
em terrenos do domínio público municipal, das 
freguesias ou de outra entidade pública, e onde 
o acesso não seja limitado por qualquer forma.
b) Espaços verdes privados de uso público: es-
paços integrados no domínio privado do mu-
nicípio, das freguesias ou de outras entidades, 
e cujo acesso do público seja livre ainda que 
condicionado ao pagamento de entrada ou ao 
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cumprimento de qualquer outra formalidade;
c) Espaços verdes privados: espaços instalados 
em propriedade privada de qualquer pessoa 
singular ou coletiva e cujo acesso do público 
seja interdito ou condicionado por qualquer 
formalidade.

PARTE II
ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, PRIVADOS DE 

USO PÚBLICO E PRIVADOS

CAPÍTULO I
ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS E PRIVADOS DE 

USO PÚBLICO

SECÇÃO I
REGRAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

ARTIGO 5º
PROIBIÇÕES

1 - Nos espaços verdes públicos e privados de 
uso público não é permitido:
a) Colher, danificar ou mutilar qualquer material 
vegetal existente;
b) Extrair ou colocar pedra, terra, cascalho, 
areia, barro ou saibro, exceto para arranjo ou 
manutenção daqueles espaços;
c) Retirar água ou utilizar os lagos para banhos 
ou pesca, bem como arremessar para dentro 
destes quaisquer objetos, líquidos ou detritos 
de outra natureza;
d) Plantar ou semear material vegetal, sem pa-
recer favorável do serviço municipal competen-
te; 
e) Prender ou fixar em árvores, ou tutores de 
árvores, qualquer tipo de amarra, suporte de in-
formação ou equipamento;
f) Urinar e defecar fora dos locais destinados a 
estes fins;
g) Fazer fogueiras ou acender braseiras;
h) Acampar ou instalar qualquer tipo de tendas 
ou abrigos;
i) Difundir música ou produzir ruídos que per-
turbem os restantes utentes;
j) Entrar, estacionar e circular com qualquer tipo 
de veículo motorizado, com a exceção de via-
turas devidamente autorizadas pela Município 
de Vila Nova de Gaia, veículos de emergência, 
transporte de deficientes e viaturas de apoio à 
manutenção daqueles espaços;

k) Transitar fora dos percursos pedonais ou pas-
sadeiras próprias, salvo nos espaços que pelas 
suas características o permitam e quando não 
exista sinalização própria que o proíba;
l) A presença de animais nos locais devidamen-
te assinalados, mesmo que estes se encontrem 
devidamente licenciados e registados, presos 
por corrente ou trela e açaimo funcional, nos 
termos do Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de 
Dezembro e respetiva regulamentação, exceto 
cães-guia de invisuais, nem permitir que estes 
urinem ou defequem independentemente do 
local;
m) Alimentar cães, gatos, pombos, gaivotas ou 
outros animais;
n) Matar, ferir, furtar ou apanhar quaisquer ani-
mais que tenham nestas zonas verdes o seu ha-
bitat natural ou que se encontrem habitualmen-
te nestes locais, nomeadamente, patos, cisnes 
ou outros;
o) Retirar ninhos e mexer nas aves ou nos ovos 
que neles se encontrem;
p) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de 
equipamentos, estruturas, mobiliário urbano ou 
peças ornamentais;
q) Desrespeitar as normas de uso dos equipa-
mentos, afixadas no local;
r) Confecionar ou tomar refeições, salvo em lo-
cais destinados para esse efeito, com a exceção 
de refeições ligeiras;
s) Destruir ou danificar os resguardos, apoios e 
suportes das árvores e arbustos;
t) Despejar nos canteiros ou caldeiras das árvo-
res e arbustos quaisquer produtos, nomeada-
mente detergentes, que prejudiquem o desen-
volvimento vegetativo;
u) Abater ou podar árvores e arbustos, sem 
prévia autorização do serviço municipal com-
petente; 
v) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de 
peças constituintes de sistemas de rega;
w) Retirar, alterar ou mudar sinalética, nome-
adamente, a designação científica das plantas, 
orientação ou informações úteis para os fre-
quentadores;
x) Destruir, danificar ou alterar grades e, ou, ve-
dações, inclusive prender animais, objetos ou 
outro qualquer elemento que provoque danos 
nas mesmas; 
y) Abrir as caixas dos sistemas implantados, no-
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meadamente das válvulas do sistema de rega, 
nos contadores de água, eletricidade ou outros 
equipamentos.
z) É proibida a rolagem de árvores em quais-
quer circunstâncias.
2 - Embora se entendam os espaços verdes pú-
blicos como zonas de recreio e lazer por exce-
lência, não são permitidas práticas desportivas 
ou de qualquer outra natureza fora dos locais 
expressamente vocacionados e sinalizados 
para o efeito, e sempre que manifestamente 
seja posta em causa a sua normal utilização por 
outros utentes.
3 – A circulação e paragem de bicicletas e ou-
tros veículos não motorizados apenas são per-
mitidas nas áreas de trânsito pedonal, sendo 
proibida a sua utilização em zonas de canteiros 
e noutras zonas onde exista qualquer espécie 
vegetal semeada ou em desenvolvimento. 
4 – O valor dos danos provocados em árvo-
res e arbustos é calculado com base na Nor-
ma Granada (sistema de valoração de árvores 
e arbustos, proposto em 1990 pela Associação 
Espanhola de Parques e Jardins Públicos e, atu-
almente, amplamente usada) e nos termos ge-
rais do direito.

ARTIGO 6º
PRESERVAÇÃO E CONDICIONANTES

1 - Qualquer intervenção e ocupação de carác-
ter temporário, bem como a instalação de equi-
pamentos ou mobiliário urbano, que colidam 
com a normal utilização ou preservação dos es-
paços verdes públicos, só são autorizadas me-
diante parecer favorável do serviço municipal 
competente.
2 – Tendo em conta a dimensão da intervenção 
referida no número anterior, o serviço munici-
pal competente pode exigir à entidade respon-
sável pela mesma, a preservação e integridade 
do espaço, bem como a sua manutenção por 
um período considerado adequado de forma a 
salvaguardar, com um razoável índice de segu-
rança, as características morfológicas e fitossa-
nitárias do material vegetal.

ARTIGO 7º
REALIZAÇÃO DE EVENTOS

1 – Apenas é permitida a prática de eventos 
desportivos, culturais ou outros, nomeadamen-

te, feiras, festivais musicais e gastronómicos em 
espaços verdes públicos, mediante autorização 
prévia do serviço municipal competente.
2 – A autorização referida no número anterior 
não exclui a obrigação do promotor obter, se 
for o caso, as licenças de ocupação do domínio 
público, de ruído, ou outras que sejam aplicá-
veis, e de suportar as respetivas taxas munici-
pais.
3 – Qualquer dano verificado nos espaços ver-
des públicos, em consequência do evento, é im-
putado ao promotor.

ARTIGO 8º
ACORDOS DE COOPERAÇÃO

A gestão dos espaços verdes públicos pode ser 
confiada a moradores ou a grupos de morado-
res das zonas loteadas ou urbanizadas, a juntas 
de freguesia, associações ou outras pessoas sin-
gulares ou coletivas, nos termos da legislação 
especialmente aplicável, com vista a promover 
uma participação mais ativa e empenhada das 
populações na qualificação do espaço urbano, 
com reflexos na sua qualidade de vida,

SECÇÃO II
REGRAS DE PROTEÇÃO E SALVAGUARDA

ARTIGO 9º
PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES

A preservação de espécies, salvaguarda e pro-
teção dos espaços verdes públicos, está sujeita 
às seguintes condições:
a) Não são permitidos abates do coberto ar-
bóreo e arbustivo existente, com exceção das 
plantas invasoras, doentes ou em risco de que-
da, mediante elaboração de auto de abate fun-
damentado e, no caso de sobreiros e azinhei-
ras, autorização do Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P., nos termos do 
Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, na sua 
atual redação;
b) Qualquer intervenção a realizar nos espaços 
verdes públicos, ou em espaços verdes a ceder 
ao domínio público, está sujeita a parecer pré-
vio vinculativo do projeto de arranjos exteriores 
e de integração paisagística respetivo, por par-
te do serviço municipal competente;
c) Qualquer intervenção no solo e subsolo, na 
área correspondente à projeção vertical das co-
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pas das árvores, carece de parecer prévio vin-
culativo do serviço municipal competente.

ARTIGO 10º
ESPÉCIES E ASSOCIAÇÕES VEGETAIS PROTE-
GIDAS
1 – Sem prejuízo das espécies vegetais protegi-
das pela legislação em vigor, são consideradas 
de interesse municipal e sujeitas a regime es-
pecial de proteção, os espécimes notáveis pelo 
seu porte, idade, raridade ou valor histórico per-
tencentes, entre outras, às seguintes espécies:
a) Amieiro (Alnus glutinosa);
b) Azereiro (Prunus lusitanica);
c) Azevinho (Ilex aquifolium);
d) Carvalhos e sobreiros autóctones (Quercus 
sp.);
e) Castanheiro (Castanea sativa);
f) Cedros (Cedrus sp.);
g) Freixos (Fraxinus sp.);
h) Japoneiras ou Camélias (Camelia japonica);
i) Medronheiro (Arbutus unedo);
j) Oliveira (Olea europaea);
k) Pinheiro-manso (Pinus pinea);
l) Teixo (Taxus baccata).
2 - São consideradas de interesse municipal e 
sujeitas a regime especial de proteção, as se-
guintes associações vegetais:
a) Vegetação ripícola (que vive ao longo de um 
curso de água);
b) Vegetação rupícola (a que vive sobre aflora-
mentos rochosos);
c) Vegetação dunar;
d) Vegetação de sapais e juncais.
3 – Compete à Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, sob proposta do serviço municipal 
competente ou de qualquer outro ente muni-
cipal, associação de defesa do ambiente, ou ci-
dadão, classificar espécimes e associações ve-
getais de interesse municipal que constituam, 
pelo seu porte, idade ou raridade ou associação 
vegetal, elementos naturais de manifesto inte-
resse botânico, paisagístico, ou patrimonial.

SECÇÃO III
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERA-

ÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

ARTIGO 11º
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES INTE-

GRADOS EM OBRAS DE URBANIZAÇÃO
A construção de espaços verdes integrados em 
obras de urbanização fica sujeita à aplicação do 
disposto no Regulamento Municipal de Urbani-
zação e Edificação.

ARTIGO 12º
ASPETOS CONSTRUTIVOS

1 - Os aspetos construtivos devem obedecer aos 
princípios gerais previstos neste Regulamento, 
ao disposto no Regulamento Municipal de Ur-
banização e Edificação e às “Normas técnicas 
para construção e manutenção de espaços ver-
des do Concelho de Vila Nova de Gaia”, cons-
tantes do anexo II do qual faz parte integrante, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 - O Município de Vila Nova de Gaia pode exigir 
requisitos técnicos específicos de acordo com a 
natureza do local e o seu relacionamento com 
a envolvente, ou ainda com a proteção de pa-
râmetros patrimoniais e ambientais de relevo.
3 – Podem ser admitidas outras soluções cons-
trutivas diferentes das referidas no presente 
regulamento e nas “Normas Técnicas” referidas 
no n.º 1 deste artigo, cuja viabilidade seja devi-
damente demonstrada, após parecer favorável 
do serviço municipal competente.

ARTIGO 13º
GESTÃO EFICIENTE DO CONSUMO DE ÁGUA 

PARA REGA DE ESPAÇOS VERDES
Para a gestão eficiente do consumo de água 
para rega de espaços verdes, devem ser ado-
tados procedimentos previstos nas “Normas 
Técnicas” constantes do anexo II do presente 
regulamento.

CAPÍTULO II
ESPAÇOS VERDES PRIVADOS

ARTIGO 14º
PRESERVAÇÃO E CONDICIONANTES

1- Para assegurar um correto planeamento e 
gestão dos espaços verdes e do ambiente urba-
no, qualquer intenção de abate ou transplante 
de árvores que sejam consideradas de interesse 
municipal e sujeitas a regime especial de pro-
teção, deve ser comunicada ao Município para 
efeitos de parecer prévio.
2 - Qualquer operação urbanística, que careça 
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de licenciamento municipal de acordo com as 
disposições em vigor, e se localize em zona ver-
de, deve apresentar levantamento e caracteri-
zação da vegetação existente, designadamente 
espécies, portes e estado fitossanitário. 
3 – O Município de Vila Nova de Gaia pode de-
liberar intervir na limpeza, desmatação e des-
baste, sempre que por motivo de salubridade, 
segurança, saúde ou risco de incêndio se consi-
dere em perigo o interesse público.
4 – Pode, ainda, o Município de Vila Nova de 
Gaia deliberar intervir na limpeza, desmatação 
e desbaste de terrenos ocupados por espécies 
infestantes.

PARTE III
PARQUES E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

ARTIGO 15º
GESTÃO DOS PARQUES

A gestão dos parques integrados na “Rota Ver-
de dos Parques de Gaia” cabe ao Município de 
Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 16º
PROIBIÇÕES GERAIS

1 - Nos parques e áreas de conservação da na-
tureza e da biodiversidade é proibido:
a) Sair dos caminhos assinalados e penetrar em 
locais de acesso condicionado;
b) Colher, danificar ou mutilar qualquer planta 
existente;
c) Extrair pedra, terra, cascalho, areia, barro ou 
saibro, sem prejuízo do disposto no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Cami-
nha - Espinho (RCM 25/99, de 7 de Abril, com 
as alterações introduzidas pela RCM 154/2007);
d) Retirar água ou utilizar os lagos e cursos de 
água para banhos ou pesca, bem como arre-
messar para dentro destes quaisquer objetos, 
líquidos ou detritos de outra natureza;
e) Urinar e defecar fora dos locais destinados a 
estes fins;
f) Fazer barulho ou usar aparelhos de som por-
táteis, exceto munidos de auricular;
g) Fazer fogueiras ou acender braseiras;
h) Acampar ou instalar qualquer acampamento;
i) Fazer praia fora dos locais destinados a esse 
efeito;

j) Depositar o lixo fora dos locais apropriados;
k) O uso de qualquer tipo de armas, paus ou 
arpões;
l) Entrar e circular com qualquer tipo de veículo 
motorizado, salvo cadeiras de rodas para pes-
soas com mobilidade condicionada, para além 
dos parques de estacionamento, com a exce-
ção de viaturas devidamente autorizadas, veí-
culos de emergência e viaturas de apoio à ma-
nutenção daqueles espaços, sem prejuízo dos 
disposto no Regulamento do POOC Caminha-
-Espinho;
m) Entrar e circular com qualquer tipo de ve-
ículo não motorizado, sempre que isso esteja 
assinalado na entrada;
n) A presença de cães, salvo cães-guia de in-
visuais, cavalos ou outros animais domésticos 
nos locais devidamente assinalados;
o) Não proceder à limpeza e remoção imediata 
dos dejetos produzidos pelos animais, devendo 
para o efeito, fazer-se acompanhar de equipa-
mento apropriado;
p) Matar, ferir, furtar ou apanhar qualquer ani-
mal que tenha nestes parques o seu habitat na-
tural ou que neles se encontre habitualmente;
q) Alimentar animais, selvagens ou existentes 
em cativeiro;
r) Retirar ninhos e mexer nas aves ou nos ovos 
que neles se encontrem;
s) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de 
equipamentos, estruturas, mobiliário urbano e/
ou peças ornamentais aí existentes;
t) Confecionar ou tomar refeições, fora dos lo-
cais assinalados para esse efeito.
2 – A realização de filmagens ou recolha de fo-
tografias para fins comerciais está sujeita a au-
torização do Município.
3 - Os parques dispõem de uma lotação que se 
encontra afixada na respetiva entrada.
4 - A entrada de visitantes poderá estar sujeita 
ao pagamento de uma tarifa cujo valor é fixado 
pela Câmara Municipal de Gaia e afixado à en-
trada do parque.
5 – Os parques dispõem de um horário de aber-
tura ao público que se encontra afixado na res-
petiva entrada.
6 - São proibidas práticas desportivas fora dos 
locais expressamente vocacionados para o 
efeito ou sempre que, com a sua prática, seja 
posta em causa a normal utilização do parque 
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por outros utentes.
7 – Qualquer utente que se encontre em estado 
de embriaguez, ou que pelo seu comportamen-
to manifestamente ponha em causa a normal 
utilização do parque por outros utentes, será 
convidado a abandonar o parque.
8 - O valor dos danos verificados nos parques é 
calculado nos termos gerais do direito.
9 - Por deliberação da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia podem ainda ser estabele-
cidas outras proibições específicas para estes 
parques, que serão afixadas nas respetivas en-
tradas.

ARTIGO 17º
REALIZAÇÃO DE EVENTOS

1 - Está sujeita a autorização do Município a 
prática de eventos desportivos, culturais ou ou-
tros, nomeadamente, feiras, festivais musicais e 
gastronómicos nos parques, sem prejuízo dos 
pareceres exigidos pelas demais entidades com 
jurisdição nas áreas de localização dos parques.
2 – Para efeitos do presente Regulamento con-
sidera-se “evento” qualquer atividade organiza-
da, formal ou informalmente. 
3 - Qualquer dano verificado nos parques é im-
putado ao promotor do evento em causa.

PARTE IV
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CON-

TRAORDENAÇÕES

CAPÍTULO I
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

ARTIGO 18º 
COMPETÊNCIAS

1 - A fiscalização das disposições do presente 
regulamento compete à Polícia Municipal, às 
outras Autoridades Policiais e à Fiscalização 
Municipal.
2 – O produto das coimas consignadas neste 
Regulamento constitui receita do Município de 
Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 19º
ENVIO DO PROCESSO AO MINISTÉRIO PÚBLI-

CO
A autoridade administrativa remeterá o proces-
so ao Ministério Público sempre que considere 

que a infração constitui um crime.

CAPÍTULO II
CONTRAORDENAÇÕES

ARTIGO 20º
CONTRAORDENAÇÕES

1 – As contraordenações são puníveis a título de 
dolo ou de negligência.
2 – Para efeitos de aplicação do presente regu-
lamento, a negligência é sempre punível.
3 – Para determinação da coima aplicável e 
tendo em conta a relevância dos direitos, de-
veres, obrigações e interesses violados, as con-
traordenações classificam-se em leves, graves e 
muito graves.
4 - A cada escalão classificativo de gravidade 
das contraordenações corresponde uma coima 
variável consoante seja aplicada a uma pessoa 
singular ou coletiva e em função do grau de cul-
pa, salvo o disposto nos artigos 23.º e 24.º.
5 – Constituem contraordenações leves a viola-
ção das disposições das alíneas a), c), d), e), f), 
h), i), k), l), m), p), q), r), s), t) e w) do n.º 1 e do 
n.º 2 e n.º 3 do artigo 5.º, bem como das dispo-
sições das alíneas a), b), d), e), f), h), i), j), k), m), 
n), o), q) e t) do n.º 1 do artigo 16º.
6 – Constituem contraordenações graves a vio-
lação das disposições das alíneas b), j), o), v), x) 
e y) do n.º 1 do artigo 5.º e das disposições das 
alíneas c), l), r) e s) do n.º 1 do artigo 16º.
7 – Constituem contraordenações muito graves 
a violação das disposições das alíneas g), n), u) 
e z) do n.º 1 do artigo 5.º e das disposições das 
alíneas g) e p) do n.º 1 do artigo 16.º.
8 - Às contraordenações leves correspondem 
as seguintes coimas: 
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
€100,00 a €1.000,00 em caso de negligência e 
de €250,00 a €2.500,00 em caso de dolo; 
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
€400,00 a €4.000,00 em caso de negligência 
e de €1.000,00 a €10.000,00 em caso de dolo. 
9 - Às contraordenações graves correspondem 
as seguintes coimas: 
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
€350,00 a €3.500,00 em caso de negligência e 
de €800,00 a €8.000,00 em caso de dolo; 
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
€1.200,00 a €15.000,00 em caso de negligên-
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cia e de €3.000,00 a €30.000,00 em caso de 
dolo. 
10- Às contraordenações muito graves corres-
pondem as seguintes coimas: 
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
€1.000,00 a €10.000,00 em caso de negligên-
cia e de €2.000,00 a €20.000,00 em caso de 
dolo; 
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
(euro) €5.000,00 a €50.000,00 em caso de 
negligência e de €10.000,00 a €100.000,00 
em caso de dolo. 
11 - A aplicação de uma coima no âmbito de um 
processo de contraordenação não obsta à re-
paração dos danos verificados, nos termos ge-
rais do direito. 
12 - O valor dos danos provocados em árvo-
res e arbustos é calculado com base na Nor-
ma Granada (sistema de valoração de árvores 
e arbustos, proposto em 1990 pela Associação 
Espanhola de Parques e Jardins Públicos e, atu-
almente, amplamente usada) e nos termos ge-
rais do direito.

ARTIGO 21.º
REINCIDÊNCIA

1 - É punido como reincidente quem cometer 
uma infração muito grave ou grave, depois de 
ter sido condenado por uma infração muito 
grave ou grave.
2 - A infração pela qual o agente tenha sido 
condenado não releva para efeitos de reinci-
dência se entre as duas infrações tiver decorri-
do o prazo de cinco anos.
3 - Em caso de reincidência, os limites mínimo 
e máximo da coima são elevados em um terço 
do respetivo valor.

ARTIGO 22.º
REDUÇÃO DA COIMA

1 – No prazo concedido nos termos da lei ge-
ral para exercer o direito de defesa, o arguido 
pode requerer a redução da coima relativa a 
contraordenações leves e graves até 25 /prct. 
do montante mínimo legal. 
2 - No prazo previsto no número anterior, o ar-
guido pode requerer, também, o pagamento fa-
seado da coima até quatro prestações mensais, 
desde que comprove que a sua situação econó-
mica não permite o pagamento da coima numa 

prestação única. 
3 - A redução da coima e o pagamento fasea-
do da coima só podem ter lugar se o arguido 
comprovar, cumulativamente, as seguintes con-
dições: 
a) Que cessou a conduta ilícita, por ação ou 
omissão, objeto da contraordenação ou contra-
ordenações cuja prática lhe foi imputada; 
b) Que não é reincidente. 
4 - Para efeitos do n.º 1, é considerado como 
montante mínimo da coima o estabelecido para 
os casos de negligência. 
5 - Quando sejam apresentados pedidos nos 
termos dos n.os 1 e 2, compete à autoridade ad-
ministrativa determinar o montante da redução 
da coima e o pagamento em prestações, em 
função da situação económica do arguido. 
6 - A coima deve ser paga nos 10 dias úteis 
posteriores à notificação para pagamento, sob 
pena do respetivo procedimento contraordena-
cional prosseguir os seus trâmites legais. 
7 - O não pagamento de qualquer das presta-
ções, que tenham sido definidas em conformi-
dade com o disposto no presente artigo, dá lu-
gar à prossecução do respetivo procedimento 
contraordenacional. 

ARTIGO 23.º
ATENUAÇÃO ESPECIAL DA COIMA

Para além dos casos expressamente previstos 
na lei, o município atenua especialmente a coi-
ma quando existirem circunstâncias anteriores 
ou posteriores à prática da contraordenação, 
ou contemporâneas dela, que diminuam por 
forma acentuada a ilicitude do fato, a culpa do 
agente ou a necessidade da coima, consideran-
do-se, de entre outras circunstâncias os atos 
demonstrativos de arrependimento do agente, 
nomeadamente a reparação, até onde lhe era 
possível, dos danos causados e o cumprimento 
da norma, ordem ou mandado infringido.

PARTE V
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 24.º
NORMA REVOGATÓRIA

1 – São revogados o Regulamento Municipal de 
Espaços Verdes Públicos do Concelho de Vila 
Nova de Gaia e o Regulamento Municipal de 



REGULAMENTOS

Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

54

Parques e Áreas de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade do Concelho de Vila Nova 
de Gaia.
2 - Ficam revogadas as disposições dos regula-
mentos do Município de Vila Nova de Gaia que 
disponham em sentido contrário ao presente 
Regulamento.

ARTIGO 25.º
ENTRADA EM VIGOR

O presente Regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais. 

aNeXO I
PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PARQUES VERDES E ÁREAS DE CONSERVA-
ÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE
As placas de sinalização a que se refere o art.º 
2 do regulamento terão a dimensão 42 cm x 30 
cm, com cor branca e uma barra central de 42 
cm x 13 cm com fundo de cor laranja e o arran-
jo gráfico presentemente indicado. Deverão ser 
colocadas, de forma bem visível, em todos os 
pontos de acesso ao parque.

aNeXO II
NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO 
CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
Previstas no nº 1, do art.º 12º do regulamento de 
espaços verdes, parques e áreas de conserva-
ção da natureza e da biodiversidade do Conce-
lho de Vila Nova de Gaia
1 – Definições 
Para efeitos das presentes Normas entende-se 

por:
•	 Análise	sumária	do	solo	–	análise	física	e	
química do solo que deve fornecer informação 
sobre a textura, pH, teor de Fósforo, Potássio e 
Azoto e percentagem de matéria orgânica exis-
tente no solo.
•	 Anual	–	planta	que	germina,	floresce,	fru-
tifica e morre num período de um ano;
•	 Arbusto	–	planta	lenhosa	de	médio	a	pe-
queno porte, geralmente com menos de 5 m de 
altura, sem um só tronco principal, com tendên-
cia para a ramificação desde a base;
•	 Árvore	–	planta	 lenhosa	de	grande	por-
te, geralmente com mais de 5 m de altura, com 
tendência para a formação de um tronco, caule 
indiviso até certa distância do solo;
•	 Árvore	de	grande	porte	–	árvore	cuja	al-
tura média, aos 20 anos de idade, é superior a 
15 metros;
•	 Árvore	de	médio	porte	–	árvore	cuja	altu-
ra média, aos 20 anos de idade, varia entre os 6 
a 15 metros;
•	 Árvore	de	pequeno	porte	 –	 árvore	cuja	
altura média, aos 20 anos de idade, é inferior a 
6 metros;
•	 Árvore	 de	 crescimento	 rápido	 –	 Diz-se	
de crescimento rápido as árvores de pequeno 
porte, que atingem 4 m de altura em 20 anos; 
para as árvores de médio porte, as que atingem 
de 9 m de altura em 20 anos e para as árvores 
de grande porte, as que atingem de 12 m de al-
tura em 20 anos;
•	 Árvore	 de	 crescimento	 médio	 –	 Diz-se	
de crescimento médio as árvores de pequeno 
porte, que atingem de 2 a 4 m de altura em 20 
anos; para as árvores de médio porte, as que 
atingem de 5 a 9 m de altura em 20 anos e para 
as árvores de grande porte, as que atingem de 
8 a 12 m de altura em 20 anos;
•	 Árvore	de	crescimento	lento	–	Diz-se	de	
crescimento lento as árvores de pequeno por-
te, que atingem menos de 2 m de altura em 20 
anos; para as árvores de médio porte, as que 
atingem menos de 5 m de altura em 20 anos 
e para as árvores de grande porte, as que atin-
gem menos de 8 m de altura em 20 anos;
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•	 Caduca	 /	 caducifólia	 –	 tipo	 de	 planta	
cuja folha cai espontaneamente todos os anos;
•	 Coeficiente	 de	 cultura	 (Kc)	 -	 ver	 Fator	
cultural	(Kc);
•	 Colo	–	corresponde	à	zona	de	transição	
entre a parte radicular e a parte aérea das plan-
tas;
•	 Copa	 –	 Conjunto	 das	 ramificações	 de	
uma árvore, que lhe conferem um porte carac-
terístico.
•	 DAP	ou	PAP	–	diâmetro	ou	perímetro	à	
altura do peito, medição efetuada no tronco 
das árvores a 1,40 m do solo; também se usa o 
PER, correspondente ao perímetro do tronco, 
medido em centímetros a 1 m do solo;
•	 Dioica,	planta	 -	espécie	dioica	é	àquela	
em que os sexos se encontram separados em 
indivíduos diferentes. As plantas verdes são ge-
ralmente monoicas, ou seja, o mesmo indivíduo 
apresenta órgãos sexuais dos dois sexos, mas 
existem muitas espécies de plantas dioicas (Ex. 
Ginkgo biloba);
•	 Parga	–	pilha	de	terra	vegetal	não	com-
pactada;
•	 Decapagem	 –	 remoção	 da	 camada	 su-
perficial do solo;
•	 Despedrega	–	remoção	de	pedras	da	ca-
mada superficial do solo;
•	 Escarificação	 –	 mobilização	 superficial	
do solo que tem por objetivo a descompressão 
e melhoramento da estrutura do solo;
•	 Evapotranspiração	 cultural	 (ETc)	 -	 é	 o	
produto da evapotranspiração potencial (ETp) 
pelo	 fator	 cultural	 (Kc)	 característico	de	cada	
tipo de vegetação;
•	 Evapotranspiração	 Potencial	 (ETp)	 -	
Quantidade máxima de água suscetível de se 
evaporar da superfície do solo e das plantas, 
num dado clima, admitindo um desenvolvimen-

to vegetal ótimo e uma capacidade de campo 
permanentemente completa;
•	 Fator	cultural	(Kc)	=	Coeficiente	de	cul-
tura	 (Kc)	 -	é	um	fator	adimensional	 indicativo	
do consumo ideal de água, ao longo do ciclo 
da planta. É determinado experimentalmente 
e seu valor representa a razão entre ETm/ETp 
(Evapotranspiração Máxima/Evapotranspira-
ção Potencial), para cada estágio de desenvol-
vimento da cultura;
•	 Flecha	–	parte	terminal	do	caule	princi-
pal da árvore;
•	 Fuste	–	parte	do	tronco	da	árvore,	entre	
o solo e as ramificações mais baixas;
•	 Herbácea	 –	 planta	 não	 lenhosa	 de	 pe-
queno porte, de consistência tenra;
•	 Mobiliário	 urbano	 –	 todo	o	 equipamen-
to que se situa no espaço exterior e no mesmo 
desempenha algum tipo de funcionalidade, no-
meadamente, bancos, bebedouros, papeleiras, 
equipamento infantil, sinaléticas, luminárias e 
equipamento que promova a prática de exercí-
cio físico;
•	 Monda	–	operação	de	limpeza	e/ou	ma-
nutenção de espaços verdes que consiste em 
retirar manualmente ou mecanicamente as er-
vas infestantes;
•	 Mulch	–	camada	orgânica	para	cobertu-
ra do solo, constituída pelo produto resultante 
da trituração de material lenhoso (casca e lenha 
de árvores e arbustos);
•	 Norma	Granada	 -	método	 de	 avaliação	
monetária do património vegetal e de danos 
em árvores e arbustos, de forma a obter-se a 
valorização dos prejuízos. Método proposto em 
1990 pela AEPJP – Associação Espanhola de 
Parques e Jardins Públicos, e hoje internacio-
nalmente aceite.
•	 PAP	-	ver	DAP;
•	 PER	–	ver	DAP;
•	 Prado	 de	 sequeiro	 -	 prado	 constituído	
por espécies adaptadas às condições de tem-
peratura e precipitação local, que poderá ser 
regado no Verão no caso de se pretender man-
ter o revestimento verde nos meses de maior 
calor e deficiência hídrica. 
•	 Retancha	–	divisão	de	plantas	(de	algu-
mas espécies de herbáceas vivazes) em vários 
estolhos para novamente serem replantados e 
crescerem com mais vivacidade; 
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•	 Rolagem	-	supressão	de	ramos	e	perna-
das, deixando a árvore desfigurada de forma e 
função com apenas o tronco ou com cotos ao 
longo do tronco;
•	 Subarbusto	–	planta	semilenhosa	de	pe-
queno porte, com tendência para a ramificação 
desde a base do colo;
•	 Terra	vegetal	–	aquela	que	é	proveniente	
da camada superficial de terreno de mata ou 
da camada arável de terrenos agrícolas, isen-
ta de materiais estranhos, pedras ou elementos 
provenientes da incorporação de lixos, limpa e 
isenta de plantas e infestantes;
•	 Trepadeira	–	planta	lenhosa	ou	herbácea	
que se eleva ou cai mediante a fixação em su-
portes - paredes, troncos ou ramadas;
•	 Vivaz	–	planta	que	possui	um	período	de	
vida superior a dois anos;
•	 Xerófita	–	planta	adaptada	a	locais	secos	
ou a regiões que sofrem longos períodos de es-
tiagem;
2 – Área mínima dos espaços verdes públicos
2.1 - Os canteiros e espaços verdes a integrar 
no domínio público municipal devem ter uma 
área mínima de 200 m2, e uma largura igual ou 
superior a 2 m.
3 - Procedimento para proteção de terra vege-
tal 
3.1 - A área onde vai decorrer a obra e que estará 
sujeita a movimento de terras, a ocupação por 
estaleiros, a deposição de materiais ou outras 
operações, deve ser previamente decapada, à 
exceção de zonas em que as terras se conside-
rem impróprias para plantações e sementeiras.
3.2 – Na execução da decapagem devem ser re-
movidas duas camadas de terra, devendo a pri-
meira permitir a extração de infestantes, lixos 
ou entulhos, sendo posteriormente depositada 
em vazadouro e, a segunda corresponder à ca-
mada de terra vegetal existente, a qual deve ser 
posteriormente armazenada.
3.3 – A terra vegetal proveniente da decapa-
gem deve ser armazenada num recinto limpo 
de vegetação e bem drenado, coberta com 
uma manta geotêxtil, sempre que possível, em 
locais adjacentes às zonas onde posteriormen-
te se fará a sua aplicação.
3.4 – Caso a terra proveniente da decapagem 
seja excedentária em relação às necessidades 
da obra, deve ser armazenada em local muni-

cipal, mediante a aprovação da sua qualidade 
pelo serviço municipal competente e sem en-
cargos para o Município.
4 – Procedimento para proteção da vegetação 
existente
4.1 - Toda a vegetação arbustiva e arbórea da 
zona onde vai decorrer a obra, existente nas 
áreas não atingidas por movimentos de terras 
ou pela implantação de estruturas e pavimen-
tos, será protegida de modo a não ser afetada 
com a localização de estaleiros, depósitos de 
materiais ou instalações de pessoal, e movi-
mentos de máquinas ou viaturas. 
4.2 – De modo a proteger a vegetação devem 
colocar-se barreiras físicas como tapumes em 
madeira, metálicos ou em rede, a delimitar a 
zona mínima de proteção (área circular de pro-
teção com raio de 2 m a contar do tronco da ár-
vore) e com altura mínima de 2 m. Estas prote-
ções podem ser colocadas individualmente por 
exemplar ou em conjunto no caso de existirem 
maciços arbóreos.
4.3 – As plantas que se apresentem em bom 
estado de conservação e sejam suscetíveis de 
serem transplantadas, deverão ser objeto de 
trabalhos preparatórios ao transplante ficando 
este a cargo do Dono da obra, segundo instru-
ções do serviço municipal competente.
5 - Modelação de terreno 
5.1- Sempre que haja lugar à modelação de ter-
reno deve ter-se em conta o sistema de drena-
gem superficial dos terrenos marginais, de for-
ma a estabelecer uma ligação contínua entre os 
diversos planos, e garantir a natural drenagem 
das águas pluviais.
5.2- Todas as superfícies planas devem ser mo-
deladas de modo a apresentarem uma inclina-
ção entre 1,5% e 2%, que permita o escorrimen-
to superficial das águas pluviais.
5.3. Em taludes a modelação transversal e lon-
gitudinal deve seguir o perfil “S” ou “pescoço 
de cavalo”.
6 - Aterros 
6.1 – Na colocação de solos para execução de 
aterros deve ser garantido o aumento gradual 
da sua qualidade a partir das camadas inferio-
res até à superfície, aplicando-se solos selecio-
nados nas camadas superiores.
6.2 – Quando na execução de aterros for em-
pregue pedra, todos os vazios devem ser pre-
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enchidos com material mais fino, devendo o 
mesmo ser compactado de forma a obter uma 
camada densa, não sendo permitida a utiliza-
ção de pedras com diâmetro superior a 0,10 m, 
a menos de 0,30 m de profundidade.
6.3 – No caso da construção de aterros com 
espessura inferior a 0,30 m sobre terreno na-
tural ou terraplanagem já existente, a respetiva 
plataforma deve ser escarificada e regularizada 
antes da colocação da camada de terra vegetal.
7 - Preparação do terreno para plantações de 
herbáceas vivazes e sementeiras
7.1 - Em todas as zonas onde se procede a plan-
tações ou sementeiras, deve ser feita uma lim-
peza e despedrega do terreno, seguindo-se 
uma mobilização do solo por meio de cava ou 
lavoura, antes da colocação da terra vegetal. 
7.2 - A terra vegetal deve ser espalhada por ca-
madas uniformes, não compactas, com uma es-
pessura mínima de 0,30 m, finalizando-se com 
uma rega, após a qual se deve compensar o va-
lor da cota abatida adicionando terra vegetal, 
quando necessário e, regularizando o terreno 
até perfazer as cotas finais do projeto. 
7.3 - Toda a superfície a plantar ou a semear 
deve ser adubada e corrigida de acordo com 
o resultado das análises sumárias efetuadas à 
terra vegetal. 
8 - Áreas verdes sobre lajes de coberturas
Sempre que se construam zonas verdes sobre 
lajes de cobertura, a espessura mínima de ter-
ra vegetal admitida é de 1,00 m para plantas 
arbóreas e de 0,60 m para plantas arbustivas, 
subarbustivas e herbáceas.
9 – Rega
9.1 – O consumo de água de rega deve ser re-
duzido ao mínimo necessário, nunca ultrapas-
sando a real necessidade hídrica das plantas, 
resultado do balanço hídrico do solo, que é a 
diferença entre a precipitação e a evapotrans-
piração cultural. Como referência para a Vila 
Nova de Gaia indicam-se os seguintes valores 
de rega necessária:

9.2. – Sempre que possível, os sistemas de rega 
devem ser alimentados a partir de outras ori-
gens (furos, minas, poços, reservas de água da 
chuva, etc.) que não a rede pública de água.
9.3 – Quando tal for considerado absolutamen-
te necessário, os sistemas de rega devem ser 
dotados de programação automática, compa-
tível com o sistema utilizado pelo Município de 
Vila Nova de Gaia.
9.4 – O sistema de rega deve ser executado de 
acordo com o projeto específico, podendo ser 
sujeito a correções durante o desenvolvimento 
dos trabalhos para melhor adaptação ao terre-
no e à disposição da vegetação existente.
9.5 – Quando se observem alterações ao proje-
to inicial, o promotor deve apresentar ao servi-
ço municipal competente o cadastro da rede de 
rega, indicando obrigatoriamente o ponto de 
ligação à rede de abastecimento, posição dos 
aspersores, pulverizadores e bocas de rega.
9.6 – Todos os espaços verdes públicos e priva-
dos de uso público sujeitos a rega automática, 
deverão obrigatoriamente incluir no projeto de 
rega a aplicação de pluviómetro de forma a evi-
tar regas desnecessárias em dias de chuva.
9.7 - Todos os espaços verdes públicos e priva-
dos de uso público dotados de sistema de rega, 
devem prever a implantação de uma caixa em 
alvenaria para instalação de um contador de 
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água, com 2 válvulas de seccionamento e filtro. 
9.8 – As tubagens do sistema de rega e respe-
tiva cablagem (caso exista), devem ser instala-
das sempre que possível em zonas ajardinadas, 
sendo de evitar a sua colocação sob pavimen-
tos e/ou edifícios.
9.9 – Os atravessamentos das ruas devem ser 
executados de preferência perpendicularmente 
às vias, dentro de um tubo de PVC, ou equiva-
lente, de 110 mm de diâmetro e envolvido com 
massame de betão.
9.10 – Nos espaços verdes devem sempre exis-
tir válvulas manuais de acoplamento rápido de 
mangueira (bocas de rega) para eventuais lim-
pezas ou como complemento do sistema de 
rega, distando no máximo 50 metros entre elas. 
9.11 - Em períodos de escassez de água a rega 
de espaços verdes poderá ser limitada através 
da proibição total de uso da água da rede pú-
blica para esse fim ou pela definição de dias da 
semana em que é permitida a realização desta 
atividade.
10 - Sistema de drenagem 
10.1 – Sempre que necessário os espaços verdes 
devem contemplar um sistema de drenagem.
10.2 - O sistema de drenagem deve ser executa-
do de acordo com o projeto específico, após a 
aprovação do Município.
11 - Iluminação 
11.1 - Os projetos de iluminação dos espaços 
verdes devem ter em conta o enquadramento 
paisagístico de modo a integrarem de forma 
equilibrada e harmoniosa a solução arquitetó-
nica do conjunto.
11.2 - Os projetos de iluminação devem dar res-
posta a requisitos de segurança, funcionalidade 
e economia, em conformidade com a legislação 
em vigor, contemplando aspetos de impato so-
bre espécies de fauna e flora, e ainda, de con-
sumo racional de energia, enquanto parâmetro 
de sustentabilidade.
11.3 – Os sistemas de iluminação não devem 
provocar stress fotossintético às plantas, não 
incidindo nelas diretamente nem sendo exces-
sivamente potentes.
11.4 – Nas rotundas reguladoras de trânsito os 
sistemas de iluminação não devem ser centrais.
11.5 – Nas alamedas, o compasso das luminárias 
deve ser intercalado com o das árvores.
12 - Mobiliário e equipamento de espaços ver-

des
12.1 – O mobiliário e equipamento de espaços 
verdes deve ser durável, económico, seguro e 
confortável.
12.2 - A instalação e a dotação de mobiliário ur-
bano nos espaços verdes públicos deve ser alvo 
de projeto de pormenor, sujeito a aprovação do 
Município.
12.3 – Nos espaços verdes públicos, por razões 
de higiene e saúde pública, por regra não serão 
instalados bebedouros para o público.
13 - Princípios gerais sobre plantações e semen-
teiras
13.1 - Todas as plantas a usar devem vir acompa-
nhadas da identificação da espécie, variedade e 
produtor e, sendo importadas, apresentarem o 
respetivo passaporte fitossanitário. As misturas 
de sementes a usar, para além de cumprirem o 
previsto no parágrafo anterior, devem ser acom-
panhadas da composição e local de colheita.
13.2 – A plantação de árvores, arbustos, subar-
bustos, herbáceas e/ou trepadeiras deve ser 
efetuada de acordo com o respetivo plano de 
plantação, que deve fornecer informações pre-
cisas quanto à designação da espécie a utilizar 
e respetivo compasso de plantação. 
13.3 - No caso de espécies dioicas só devem ser 
plantados da via pública espécimes masculinos, 
(Ex. Gingko biloba), ou cultivares “fruit less” 
(Ex. Amoreiras).
13.4 - Espécies com toxicidade que possa afe-
tar utentes, na casca, folhas, ou frutos (Ex. La-
burnum sp.) não devem ser usadas em espaços 
verdes públicos.
13.5 - As espécies com espinhos e acúleos não 
devem ser plantadas em espaços públicos e, 
nomeadamente, em escolas, locais com aces-
so a crianças e bermas de estradas e ciclovias 
onde seja possível, por despiste, embater nelas.
13.6 - Todas as plantas a utilizar devem ser 
exemplares bem formados, com sistema radi-
cular bem desenvolvido e muito ramificado, 
bom estado sanitário e vigor, e possuir desen-
volvimento compatível com a sua espécie. 
13.7 - O fornecimento de arbustos, subarbustos, 
herbáceas e/ou trepadeiras só é aceite quan-
do as plantas se encontrem devidamente enva-
sado, com exceção de indicação contrária por 
parte do serviço municipal competente.
13.8 – O fornecimento de árvores deve ser sem-
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pre realizado em vaso ou contentor apropriado, 
devendo apresentar flecha intacta, não sendo 
admitidos exemplares com qualquer tipo de 
poda a não ser aquela necessária à definição 
do fuste.
13.9 – As árvores e arbustos de porte arbóreo 
devem apresentar uma altura total e um perí-
metro à altura do peito (PAP, ou equivalente) 
de acordo com a seguinte listagem:
•	 Árvores	 de	 grande	 porte:	 altura	 entre	
4,00 m e os 5,00 m e um PAP entre os 16 cm e 
18 cm;
•	 Árvores	 de	 médio	 porte:	 altura	 entre	
3,00 m e os 4,00 m e um PAP entre os 14 cm e 
16 cm;
•	 Árvores	de	pequeno	porte:	 altura	entre	
2,00 m e os 3,00 m e um PAP entre os 12 cm e 
14 cm;
•	 Arbustos	de	porte	arbóreo:	altura	entre	
1,00 m e os 1,50 m e um PAP entre os 8 cm e 10 
cm.
13.10 – As árvores a plantar em arruamentos ou 
praças deverão ter uma altura mínima de 4 m 
de fuste;
13.11 – Os arbustos devem apresentar uma altura 
mínima de 0,50 m, devendo estar ramificados 
desde a base. 
13.12 - Poderão ser fornecidas árvores e arbus-
tos com outras dimensões, quando devidamen-
te justificado e autorizado pelo serviço munici-
pal competente.
13.13 – As herbáceas devem ser fornecidas em 
tufos bem enraizados, e bem configurados de 
acordo com a forma natural da espécie.
13.14 – As sementes a utilizar devem correspon-
der à especificação varietal constante do pro-
jeto, cabendo ao promotor assegurar as condi-
ções de pureza e germinabilidade das mesmas.
13.15 – Os tutores a empregar nas árvores e ar-
bustos devem ser provenientes de plantas sãs, 
direitos, descascados, secos, limpos de nós, 
em madeira tratada, com grossura e resistên-
cia proporcionais às plantas a que se destinam 
(h= 2,2 a 3,0 m e ø 6/8 a 8/10), e com amar-
rações em borracha com resistência e elastici-
dades suficientes para não provocarem lesões 
nos troncos ou caules, devendo ser cravados a, 
pelo menos, 0,30 m abaixo do fundo da cova 
de plantação, antes do enchimento daquela.
13.16 – As caldeiras para plantação de árvores 

devem ser munidas de tubagem para rega ra-
dicular e proteções do pavimento em material 
que permita a adaptação ao crescimento do di-
âmetro do tronco das árvores (grelha de enrel-
vamento, ou semelhante).
13.17 - Todos os canteiros com maciços de arbus-
tos, subarbustos, herbáceas e/ou trepadeiras 
devem ser revestidos com “mulch”, distribuído 
numa camada mínima de 0,08 m de espessura, 
após as plantações, sobre o solo limpo de todas 
as folhas secas, raízes ou infestantes, que deve 
ser regado caso se apresente muito seco.
13.18 – Após a plantação deve efetuar-se sem-
pre uma rega.
13.19 – Todos os materiais não especificados e 
que tenham emprego na obra devem ser de 
boa qualidade, apresentando características 
que obedeçam às normas oficiais em vigor e 
aos documentos de homologação de labora-
tórios oficiais, salvo alterações devidamente 
aprovadas pelo Município.
14 – Plantas exóticas e invasoras
14.1 - Não podem ser usadas nos espaços ver-
des públicos e privados, ou em qualquer outra 
situação, as seguintes espécies exóticas e inva-
soras:
a) Todas as referidas como tal no Decreto-
-Lei n.º 565/99 de 21/12/1999, ou outra legisla-
ção em vigor, com particular destaque para as 
seguintes:
•	 Acacia	cyanophylla
•	 Acacia	dealbata	-	mimosa	
•	 Acacia	karoo
•	 Acacia	longifolia	-	acácia-de-espigas
•	 Acacia	mearnsii	-	acácia-negra		
•	 Acacia	melanoxylon		-	austrália	
•	 Acacia	pycnantha
•	 Acacia	retinodes	
•	 Agave	americana	-	piteira
•	 Ailanthus	altissima	–	ailanto,	espanta-lo-
bos, árvore-do-céu 
•	 Arundo	donax	–	cana
•	 Arundo	plinii	–	caniço	de	sequeiro
•	 Carpobrotus	edulis	-	chorão
•	 Cortaderia	selloana	–	erva-das-pampas
•	 Datura	stramonium	-	figueira-do-inferno	
•	 Eichhornia	crassipes	-	jacinto-de-água
•	 Eucalyptus	globulus	-	eucalipto
•	 Hakea	 salicifolia	 -	 háquia-folhas-de-sal-
gueiro
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•	 Hakea	sericea	-	háquia-picante
•	 Opuntia	ficus-indica	-	figueira-da-índia
•	 Pittosporum	undulatum	 -	pitósporo-on-
dulado; árvore-do-incenso
•	 Robinia	pseudoacacia	-	falsa-acácia	
•	 Trandescantia	fluminensis	-	erva-da-for-
tuna
b) Além das referidas na alínea anterior não 
podem também ser utilizadas as seguintes es-
pécies exóticas e invasoras:
•	 Cortaderia	selloana	-	erva-das-pampas
14.2 – O Município de Vila Nova de Gaia pode 
exigir a remoção de espécies invasoras e exó-
ticas.
15 - Plantações de árvores e arbustos de porte 
arbóreo
15.1 – A plantação de árvores e arbustos de por-
te arbóreo deve ser efetuada através de aber-
tura mecânica ou manual de covas com dimen-
sões mínimas de 1,2 m de diâmetro ou 1,0 m de 
lado e 1,0 m de profundidade.
15.2 - O fundo e os lados das covas devem ser 
picados até 0,10 m para permitir uma melhor 
aderência da terra de enchimento. 
15.3 - Sempre que a terra do fundo das covas 
seja de má qualidade deve ser retirada para va-
zadouro e substituída por terra vegetal.
15.4 – A drenagem das covas, se necessário, 
deve ser efetuada através da colocação de uma 
camada de 0,10 m de espessura de brita no fun-
do da cova.
15.5 - Durante o enchimento das covas, ou após 
plantação, não deve ser feita qualquer fertiliza-
ção.
15.6 - O enchimento das covas far-se-á com 
terra vegetal, aconchegando-se as raízes, por 
forma a eliminarem-se as bolsas de ar, devendo 
deixar-se o colo da planta à superfície do ter-
reno para evitar problemas de asfixia radicular.
15.7 – A tutoragem das árvores, sempre que ne-
cessário, tem de ser feito com tutores duplos 
(bipé) ou triplos (tripé), com 3 m de compri-
mento e diâmetro compreendido entre os 0,04 
m e os 0,08 m, que devem ser cravados a 0,50 
metros abaixo do fundo da cova de plantação, 
antes do enchimento daquela. A fixação das ár-
vores aos tutores deve ser realizada através de 
cinta elástica.
16 - Arborização de arruamentos e estaciona-
mentos

16.1 – Sempre que possível os arruamentos e os 
estacionamentos devem ser arborizados, de-
vendo a espécie ou espécies a plantar ser obje-
to de um estudo prévio aprovado pelo serviço 
municipal competente.
16.2 – As caldeiras das árvores devem apresen-
tar uma dimensão mínima de 2 m2, limitadas 
por guias à mesma cota do pavimento, podendo 
em alternativa à caldeira o promotor apresentar 
uma solução baseada na definição de uma faixa 
contínua de terra vegetal, com a largura mínima 
de 1 m, que deve contemplar bocas de rega.
16.3 – O compasso de plantação das árvores em 
arruamentos deve ser adequado à espécie, dis-
tando no mínimo 6 m entre si.
16.4 – Em ruas estreitas e em locais onde a dis-
tância a paredes ou muros altos seja inferior a 5 
metros, só devem plantar árvores de pequeno 
porte ou de copa estreita.
16.5 – Sobre redes de infraestruturas (redes 
de água, gás, eletricidade, telefone, etc.), não 
é permitida plantação de árvores, devendo ser 
prevista uma área para instalação de infraestru-
turas, entre o limite das caldeiras e o limite dos 
lotes ou do passeio.
16.6 – Não é permitida a colocação em caldeira 
de árvores pertencentes a espécies dos seguin-
tes géneros: Populus sp., Salix sp., Eucalyptus 
sp. e Platanus sp..
16.7. Por razões fitossanitárias deve ser feita a 
alternância de espécies em alinhamentos.
17 - Plantações de arbustos 
17.1 – A plantação de arbustos deve ser efetuada 
através de abertura de covas proporcionais às 
dimensões do torrão ou do sistema radicular da 
planta, devendo, antes de a plantação desfazer-
-se a parte inferior do torrão e cortar as raízes 
velhas e enrodilhadas.
17.2 - Aquando do enchimento das covas deve-
-se deixar o colo da planta à superfície do ter-
reno para evitar problemas de asfixia radicular.
17.3 – O tutoramento de arbustos deve ser pre-
visto sempre que o porte e as características da 
planta assim o exijam.
18 - Plantações de subarbustos e herbáceas
18.1 – Os subarbustos e herbáceas a utilizar de-
vem, sempre que possível, pertencer a espécies 
vivazes adaptadas ao ambiente local (adapta-
ção ao solo, exposição solar e necessidades hí-
dricas). 
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18.2 - A plantação de herbáceas anuais só deve 
ser efetuada em casos restritos e devidamente 
justificados. 
18.3 - Na plantação deve-se atender aos cuida-
dos e exigências de cada espécie, nomeada-
mente, no que respeita à profundidade de plan-
tação.
18.4 - A plantação deve ser executada num 
compasso adequado, indicado no respetivo 
projeto, para que no momento de entrega da 
obra se verifique a cobertura do solo. 
19 – Sementeiras e relvados.
19.1 – Por questões de economia de água e 
de manutenção, deve ser evitada a instalação 
de relvados e, em sua substituição, utilizados 
prados de sequeiro com mistura a definir con-
soante o projeto e local. O prado de sequeiro 
normalmente não é regado no entanto pode 
ocorrer necessidade de rega quando as condi-
ções forem demasiado adversas. 
19.2 - Não são permitidas quaisquer substitui-
ções de espécies de sementes sem autorização 
do serviço municipal competente.
19.3 – Antes da sementeira, deve proceder-se à 
regularização definitiva do terreno, e correções 
necessárias nos pontos onde houver abatimen-
tos, devendo a superfície do terreno apresen-
tar-se no final, perfeitamente desempenada. 
19.4 – As densidades de sementeira devem ser 
adequadas às espécies que constituem a mistu-
ra e aos objetivos pretendidos.

a.4. PrOJetO De regUlameNtO Da reDe 
De HOrtas UrBaNas DO mUNICÍPIO De 
VIla NOVa De gaIa

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO 
DA REDE DE HORTAS URBANAS DO MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA

LEI HABILITANTE: O presente projeto é elabo-
rado ao abrigo do artigo 241º da Constituição 
da República Portuguesa, nos termos do dis-
posto nas alíneas d),k) e h) do nº2 do artigo 
23º, conjugadas com as alíneas g), t), u) e v) 
do nº1 do artigo 33º todos da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, que estabelece o regime jurídi-
co das autarquias locais, bem como nos termos 
dos artigos 135º a 147º do DL nº 4/2015, de 07 
de janeiro. 

SÍNTESE DO CONTEÚDO: O projeto de regula-
mento estabelece as normas sobre o acesso e a 
utilização dos espaços de cultivo integrados no 
âmbito do projeto Rede de Hortas Urbanas do 
Município de Vila Nova de Gaia.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO: Nos últimos anos, 
a procura de espaços urbanos para a instalação 
de Hortas tem vindo a crescer de forma muito 
significativa, podendo dizer-se que se trata já 
de um novo fenómeno social que caracteriza as 
cidades do Séc. xxI.
A agricultura urbana assume um contributo 
relevante em vários domínios, nomeadamente 
para a manutenção da biodiversidade e para a 
gestão dos recursos naturais. É uma boa prática 
que deve ser fomentada, no sentido, nomeada-
mente, de sensibilizar e educar para a defesa 
do ambiente, para a valorização do coletivo, 
para a reciclagem, para a alimentação saudável 
e para a cidadania.
Este regulamento vem definir as normas sobre 
o acesso e a utilização dos espaços de cultivo 
integrados no âmbito do projeto Rede de Hor-
tas Urbanas do Município de Vila Nova de Gaia. 
O projeto tem como objetivo criar uma rede de 
espaços produtivos e destina-se a promover 
a atividade agrícola em contexto urbano, que 
compreende o cultivo e colheita de produtos 
agrícolas de natureza sazonal, orientados pe-
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los princípios da agricultura sustentável, onde 
se fomentam a agricultura biológica, a susten-
tabilidade ambiental (compostagem, utilização 
racional da água), o contato com os ciclos na-
turais, operações culturais e métodos de pro-
dução, os estilos de vida saudáveis, as relações 
interpessoais e intergeracionais. Enquadra-se, 
ainda, nos princípios da solidariedade e subsi-
diariedade, contribuindo para melhorar a con-
dição de vida das famílias nas vertentes da sub-
sistência alimentar saudável e complemento ao 
rendimento familiar, bem como para reforçar a 
identidade cultural e territorial e a coesão so-
cial. 

PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUDIÊN-
CIA DE INTERESSADOS E CONSULTA PÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, na Reunião Pública realiza-
da no dia 19 de dezembro de 2016, deliberou 
a abertura do procedimento administrativo de 
elaboração do projeto tendo fixado o período 
de dez dias úteis para a constituição de interes-
sados e apresentação de contributos, no âmbi-
to da publicitação desta iniciativa procedimen-
tal. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital, que decorreu entre 6 e 20 de janeiro de 
2017 e não se tendo verificado a constituição 
de interessados nem a apresentação de quais-
quer contributos, o presente projeto de regu-
lamento está em condições de ser submetido 
pela Câmara Municipal a audiência dos interes-
sados e, ou, consulta pública, para recolha de 
sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do CPA, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da sua publicação no Boletim Municipal e no sí-
tio institucional do Município, na Internet.

PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expressa 
anteriormente não acarretam qualquer acrésci-
mo de custos para o Município.

PrOJetO De regUlameNtO Da reDe De 
HOrtas UrBaNas DO mUNICÍPIO De VIla 

NOVa De gaIa

PreÂmBUlO
O projeto Rede de Hortas Urbanas visa dotar 
o Município de Vila Nova de Gaia de uma ver-
tente comunitária dirigida aos munícipes que 
pretendam utilizar parcelas de terreno para a 
implementação de culturas hortícolas, de for-
ma a melhorar a condição de vida do agregado 
familiar na vertente da subsistência alimentar 
saudável.
O presente regulamento visa proporcionar o 
contato do homem com a natureza de forma a 
melhorar a qualidade de vida humana, social e 
ambiental dos munícipes e pretende abranger 
áreas pertencentes ao domínio municipal voca-
cionadas para a prática da agricultura urbana 
sustentável, orientando-se pelos princípios es-
tratégicos a seguir designados:
a) Promoção da melhoria da qualidade de vida;
b) Incentivo a práticas ambientais sustentáveis;
c) Promoção da agricultura urbana sustentável 
e contato com a terra e com a natureza;
d) Incentivo à produção de alimentos saudáveis 
para auto consumo;
e) Promoção da interação social;
f) Promoção e conjugação de novas atividades 
recreativas ao ar livre;
g) Inovação na utilização de espaço livre em 
contexto urbano;
h) Promoção do bem-estar físico e psíquico da 
população;
i) Contribuição para o orçamento familiar;
j) Promoção da educação ambiental através de 
ações de formação;
k) Manutenção da salubridade e tratamento 
dos terrenos.
Com o presente Regulamento pretende-se dis-
ciplinar o uso do solo e estabelecer regras para 
a atribuição e utilização de talhões, de modo 
a corresponder à satisfação das necessidades 
dos munícipes, e também, no âmbito das pre-
ocupações ambientais, assegurar uma correta 
gestão e manutenção da salubridade e trata-
mento dos terrenos municipais.
O presente regulamento é elaborado ao abri-
go do artigo 241º da Constituição da República 
Portuguesa, nos termos do disposto nas alíne-
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as d),k) e h) do nº2 do artigo 23º, conjugadas 
com as alíneas g), t), u) e v) do nº1 do artigo 
33º todos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
que estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais, bem como nos termos dos artigos 135º a 
147º do DL nº 4/2015, de 07 de janeiro. 

O presente Regulamento foi objeto de consulta 
pública, para recolha de sugestões nos termos 
do artigo 101.º, n.º 1 do Código do Procedimento 
Administrativo.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241º da Constituição da República 
Portuguesa e 25º, nº 1, alínea g), do anexo I da 
Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, sob proposta 
da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia aprova o seguinte regu-
lamento:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º
LEI HABILITANTE

O presente regulamento é elaborado ao abri-
go do artigo 241º da Constituição da República 
Portuguesa, nos termos do disposto nas alíne-
as d),k) e h) do nº2 do artigo 23º, conjugadas 
com as alíneas g), t), u) e v) do nº1 do artigo 
33º todos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
que estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais, bem como nos termos dos artigos 135º a 
147º do DL nº 4/2015, de 07 de janeiro. 

ARTIGO 2.º
OBJETO

1 - O presente Regulamento estabelece as nor-
mas sobre o acesso e a utilização dos espaços 
de cultivo integrados no âmbito do projeto 
Rede de Hortas Urbanas do Município de Vila 
Nova de Gaia.
2 - Sem prejuízo da inclusão de novos espaços, 
por deliberação da Câmara Municipal, fazem 

atualmente parte da Rede de Hortas Urbanas 
do Município de Vila Nova de Gaia, as hortas 
constantes do Anexo I a este Regulamento, que 
dele faz parte integrante.

ARTIGO 3.º
ÂMBITO DE APLICAÇÃO

1 - O presente Regulamento aplica-se a qual-
quer cidadão que resida ou exerça a sua profis-
são no Concelho de Vila Nova de Gaia.
2 - Os interessados poderão sê-lo a título in-
dividual ou coletivo, devendo em qualquer das 
situações ser indicado um responsável com ida-
de nunca inferior a dezoito anos.

ARTIGO 4.º
FINALIDADES

O presente Regulamento visa prosseguir os se-
guintes objetivos:
a) Apoiar o desenvolvimento de hábitos ali-
mentares saudáveis;
b) Promover atividades familiares relacionadas 
com o meio ambiente;
c) Promover o uso e ocupação dos solos férteis 
através do incentivo a modos de produção e 
práticas agrícolas ambientalmente adequadas;
d) Incentivar a requalificação ambiental de ter-
renos municipais expectantes, mantendo-os 
limpos e produtivos;
e) Valorizar o espírito comunitário na utilização 
dos espaços do domínio público e na manuten-
ção dos mesmos;
f) Promover a utilização da compostagem ca-
seira e sensibilizar para a importância da redu-
ção dos resíduos;
g) Sensibilizar ambiental e socialmente a comu-
nidade;
h) Reforçar o apoio social às famílias economi-
camente desfavorecidas do Município;
i) Contribuir para o orçamento das famílias, en-
quanto fonte de subsistência complementar.

ARTIGO 5.º
DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente Regulamento enten-
de-se por:
a) Hortas - Espaços divididos em talhões e de-
dicados à prática agrícola, de acordo com os 
princípios da agricultura sustentável, que serão 
disponibilizados às pessoas interessadas numa 
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perspetiva de convivência familiar e de partilha 
comunitária;
b) Talhão – Fração de terreno fisicamente de-
marcado para a exploração agrícola;
c) Entidade Gestora da Horta – Entidade indica-
da pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
responsável pela gestão da horta;
d) Utilizador – Pessoa ou entidade que cultiva 
e mantém o talhão que lhe foi atribuído culti-
vado, seguindo os princípios das boas práticas 
agrícolas, durante o prazo estabelecido;
e) Formador – Pessoa com formação em am-
biente, agricultura ou áreas similares e expe-
riência na área da formação, responsável pela 
administração de formação aos Utilizadores;
f) Formando – Pessoa que frequenta as ações 
de formação, com vista a adquirir competên-
cias, de modo a praticar agricultura sustentável.

ARTIGO 6.º
PROCEDIMENTO

1 – Qualquer cidadão que resida ou exerça a 
sua profissão no Concelho de Vila Nova de Gaia 
pode candidatar-se, através de inscrição, à atri-
buição de um talhão para cultivar legumes, hor-
taliças e outras espécies vegetais, preferencial-
mente para consumo próprio.
2 – A inscrição poderá ser efetuada, nos prazos 
para o efeito devidamente publicitados, atra-
vés do sítio http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/
ambiente/hortas-urbanas/, presencialmente no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe, nas res-
petivas Juntas de Freguesia ou nas instalações 
do Solar Condes de Resende.
3 - A seleção dos candidatos à utilização dos 
talhões disponíveis é feita pela Entidade Ges-
tora da Horta em articulação com a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, tomando como 
referência a lista de inscrições e os critérios re-
feridos no número seguinte.
4 – A Entidade Gestora faz a seleção dos can-
didatos para cada talhão, tendo em conside-
ração a tipologia da Horta e priorizando crité-
rios como a situação económica mais difícil, a 
ordem de inscrição e a maior proximidade ao 
local de residência/trabalho do candidato, no 
quadro das finalidades previstas no artigo 3.º.
5 - É disponibilizado um talhão por agregado 
familiar, exceto em situações em que existam 
talhões excedentes e o candidato demonstre 

ter capacidade para cuidar de outras parcelas e 
ter necessidade dos produtos aí cultivados para 
consumo próprio.
6 – A situação económica do candidato a que 
alude o n.º 4 do presente artigo é aferida atra-
vés do rendimento mensal do candidato e do 
seu agregado familiar, calculado nos termos do 
“Guia Prático Condições de Recurso” do Institu-
to da segurança Social, I.P.

CAPÍTULO II
DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ARTIGO 7.º
DIREITOS DOS UTILIZADORES

1 - Nos termos do presente normativo, os utili-
zadores têm direito a utilizar um talhão de ter-
reno cultivável, inserido num espaço com pon-
to de água de utilização comum, disponível no 
horário estabelecido pela Entidade Gestora da 
horta, para cultivar quaisquer produtos hortíco-
las, nomeadamente, hortaliças e legumes, ervas 
aromáticas, condimentares ou medicinais, po-
tenciando a rotação de culturas e respeitando 
os respetivos ciclos, de acordo com os princí-
pios da agricultura sustentável.
2 – As estacarias devem ser utilizadas de forma 
a evitar sombreamento sobre os talhões adja-
centes.

ARTIGO 8.º
OBRIGAÇÕES DOS UTILIZADORES

No âmbito do presente Regulamento consti-
tuem obrigações dos utilizadores:
a) Frequentar uma ação de formação em agri-
cultura sustentável e em compostagem;
b) Utilizar apenas técnicas e princípios da agri-
cultura sustentável;
c) Cumprir os horários definidos para a utiliza-
ção do talhão pela Entidade Gestora;
d) Iniciar as práticas agrícolas até um mês após 
a entrega do talhão e assinatura do acordo de 
utilização;
e) Zelar pela manutenção das boas condições 
de salubridade e segurança do talhão que lhe 
seja atribuído e das áreas comuns adjacentes, 
cumprindo as regras de limpeza e imagem do 
local;
f) Usar os espaços comuns de forma ordeira, 
respeitando as regras de uma sã convivência 



65

 Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

REGULAMENTOS

social;
g) Colocar os resíduos sólidos produzidos, de-
vidamente triados, nos contentores à disposi-
ção para o efeito;
h) Praticar corretamente as técnicas de com-
postagem;
i) Utilizar racionalmente os recursos disponibi-
lizados;
j) Utilizar meios/ferramentas de cultivo ade-
quados;
k) Promover a diversidade de culturas;
l) Certificar-se de que as suas culturas não in-
vadem os caminhos, áreas comuns ou talhões 
vizinhos;
m) Não construir ou edificar qualquer estrutura 
designadamente vedações;
n) Manter em boas condições todos os espa-
ços e equipamentos de uso comum, tais como 
os compostores, sistemas de água e abrigos de 
ferramentas, os quais, caso existam, devem ser 
mantidos sempre fechados;
o) Avisar a Entidade Gestora da Horta de qual-
quer irregularidade que contrarie os deveres e 
direitos dos utilizadores;
p) Pagar o preço aprovado pela Câmara Muni-
cipal de Gaia.

ARTIGO 9.º
PROIBIÇÕES

Nos espaços integrados na Rede de Hortas Ur-
banas do Município de Vila Nova de Gaia é proi-
bida:
a) A entrada de pessoas acompanhadas por 
animais, com exceção de cães-guia;
b) A circulação pelos espaços de acesso restri-
to e pelos espaços cultivados;
c) A entrada e circulação de veículos motoriza-
dos sem autorização da Câmara Municipal;
d) A utilização da mangueira para rega;
e) A execução de atividades que produzam 
fogo;
f) A plantação de qualquer tipo de árvores;
g) Colocação de objetos que não se enquadrem 
com a prática agrícola;
h) A edificação de qualquer estrutura ou ocu-
pação dos talhões com estufas e/ou abrigos 
móveis;
i) A cedência do talhão a terceiros, a qualquer 
título;
j) A ausência de exploração ou de manutenção 

do talhão, por período superior a quatro sema-
nas, sem justificação;
k) A prática de atos contrários à ordem pública.

ARTIGO 10.º
FORMAÇÃO

1 – O programa de formação é obrigatório para 
todos os utilizadores, como forma de garantir 
que adquirem competências para a prática de 
agricultura sustentável.
2 – Qualquer candidato a utilizador terá de fre-
quentar o curso de formação completo, estan-
do presente em todas as ações de formação 
necessárias e nas correspondentes atividades. 
3 – Periodicamente decorrerão cursos faculta-
tivos, cujos participantes serão admitidos por 
ordem de inscrição.

CAPÍTULO IV
PREÇÁRIO

ARTIGO 11.º
PREÇÁRIO

1 - O preço praticado na Rede de Hortas Munici-
pais é aprovado pela Câmara Municipal de Gaia 
e é divulgado no sítio internet da CMG (http://
www.cm-gaia.pt). 
2 – O preço pode ser pago até ao dia 8 (oito) 
de cada mês, ou, em alternativa ser liquidado 
integralmente no início de cada ano civil.
3 - O não pagamento do preçário em vigor con-
diciona a utilização futura do talhão até ao inte-
gral pagamento.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 12.º
DURAÇÃO, RENOVAÇÃO E RESCISÃO DO 

ACORDO DE UTILIZAÇÃO
1 – O acordo de utilização celebrado ao abrigo 
do presente Regulamento é válido pelo período 
de um ano, a contar da data da respetiva assi-
natura, podendo ser renovado automaticamen-
te, por períodos iguais e sucessivos, salvo se for 
denunciado por qualquer uma das partes com 
a antecedência mínima de 30 dias.
2 - O incumprimento pelo utilizador das obri-
gações constantes no artigo 8º e/ou a prática 
dos atos previstos no artigo 9º, confere a todo 
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tempo, à Entidade Gestora da Horta o direito à 
rescisão unilateral do acordo de utilização, sem 
que o incumpridor tenha direito a qualquer in-
demnização.
3 - O Utilizador pode rescindir o acordo, a todo 
o tempo, sem lugar a qualquer indemnização 
por eventuais benfeitorias realizadas no local, 
devendo informar a Entidade Gestora com a 
antecedência mínima de 10 dias úteis.
4 – No termo do acordo de utilização, seja pelo 
decurso do prazo de utilização, seja por qual-
quer causa enunciada no presente Regulamen-
to, o utilizador fica obrigado a entregar o talhão 
em condições semelhantes às que o mesmo 
apresentava no momento da atribuição.
5 – Caso a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia ou a entidade gestora decida atribuir ou-
tro uso ao terreno onde está instalada a horta, 
pode o acordo ser denunciado a todo o tempo, 
por carta registada para a morada do utilizador 
nele indicado, com a antecedência mínima de 
90 dias relativamente à data em que se preten-
da a restituição do talhão à Câmara Municipal 
ou à entidade gestora. 

ARTIGO 13.º
FISCALIZAÇÃO

1 – A fiscalização ao disposto no presente Re-
gulamento compete à Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e à Entidade Gestora da Horta.
2 – O incumprimento pelo utilizador do dispos-
to no presente Regulamento pode acarretar o 
pagamento de uma indemnização à Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no valor dos 
eventuais danos provocados, nos termos gerais, 
com vista, nomeadamente, à devida reposição 
do estado das infraestruturas e equipamentos.

ARTIGO 14.º
INTEGRAÇÃO DE LACUNAS

Os casos omissos, as dúvidas suscitadas na 
aplicação do presente Regulamento, que não 
possam ser resolvidos pelo recurso aos critérios 
legais de interpretação e integração de lacunas, 
serão resolvidos pelos órgãos municipais com-
petentes para a sua emissão, nos termos do ar-
tigo 142.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo.

ARTIGO 15.º

ENTRADA EM VIGOR
O presente Regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais. 

aNeXO I
1. Horta do Empreendimento Mário Cal Bran-
dão, Avintes 
2. Horta de Avintes, Travessa Venceslau Ramos, 
Avintes
3. Hortas no Solar Condes de Resende, Canelas
4. Horta de Canelas, Rua Delfim de Lima, Ca-
nelas 
5. Horta do Empreendimento Social Padre 
Américo, Canelas
6. Horta do Lameirinho, Canelas
7. Horta de Chouselas, Canidelo
8. Horta de Alvites, Canidelo
9. Horta do Calisto, Canidelo
10. Horta do Empreendimento Social Dr. Barbo-
sa de Melo, Canidelo
11. Horta de Santo António, Grijó
12. Horta do Alto das Torres, Mafamude
13. Horta do Fial, Mafamude
14. Horta do Empreendimento D. Manuel Mar-
tins, Oliveira do Douro
15. Horta do Colégio Adventista, Oliveira do 
Douro
16. Horta de Gervide, Oliveira do Douro
17. Horta da Guizanda, Santa Marinha
18. Horta do Empreendimento Alberto Martins 
Andrade, S. Félix da Marinha
19. Horta Saint-Gobain, Serzedo
20. Horta do Empreendimento Social Ramalho 
Eanes, Valadares
21. Horta da Quinta do Monte Grande, Vilar de 
Andorinho
22. Horta dos Picotes, Vilar de Andorinho
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a.5. PrOJetO De regUlameNtO geral De 
UtIlIZaÇÃO e FUNCIONameNtO Das INsta-
laÇÕes DesPOrtIVas mUNICIPaIs

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO 
GERAL DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICI-
PAIS

LEI HABILITANTE: O presente regulamento é 
elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 
112º, nº7 e 241º da Constituição da República 
Portuguesa, dos artigos 135º e seguintes do Có-
digo do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, 
da alínea g) do nº 1 do artigo 25º e alínea k) do 
nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autar-
quias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro e do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 
5/2007, de 16 de janeiro. 

SÍNTESE DO CONTEÚDO: Estabelece as nor-
mas de utilização e funcionamento das insta-
lações desportivas municipais, que integram o 
acervo patrimonial do Município de Vila Nova 
de Gaia. O acervo de instalações desportivas a 
que se reporta o presente projeto é constituído 
por piscinas, pavilhões, polidesportivos, gran-
des campos de futebol e pistas de atletismo, 
bem como por outras instalações desportivas 
integradas em diferentes tipologias.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO: As instalações des-
portivas do Município de Vila Nova de Gaia são 
espaços privilegiados para o apoio ao desen-
volvimento da prática desportiva a todos os ní-
veis. A sua dimensão, valências e procura diver-
sa convergem na necessidade de uniformizar e 
clarificar princípios e normas, tendo subjacen-
te as especificidades inerentes a cada tipo de 
instalação, num único instrumento normativo 
que enquadre as condições de utilização de 
cada um dos espaços, no sentido de promover 
a qualidade dos serviços e melhorar os meca-
nismos inerentes ao funcionamento, controlo e 
segurança das instalações.
Os documentos previamente existentes sobre 
esta matéria remontam ao período da gestão 
da empresa municipal Gaianima – Equipamen-

tos Municipais, E.E.M., cuja liquidação foi encer-
rada em 30 de junho de 2015, pelo que, além 
de desatualizados e desajustados, revelam-se 
pouco coerentes numa estrutura única, a qual 
tem vindo a desenvolver-se com novos equi-
pamentos e valências. Nesta conformidade, o 
presente regulamento visa reunir, num único 
quadro regulamentar, a disciplina de todos os 
aspetos relacionados com a gestão, utilização 
e cedência das instalações desportivas de Vila 
Nova de Gaia.

PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUDIÊN-
CIA DE INTERESSADOS E CONSULTA PÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, na Reunião Pública realiza-
da no dia 19 de dezembro de 2016, deliberou 
a abertura do procedimento administrativo de 
elaboração do projeto tendo fixado o período 
de dez dias úteis para a constituição de interes-
sados e apresentação de contributos, no âmbi-
to da publicitação desta iniciativa procedimen-
tal. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital, que decorreu entre 6 e 20 de janeiro de 
2017 e não se tendo verificado a constituição 
de interessados nem a apresentação de quais-
quer contributos, o presente projeto de regu-
lamento está em condições de ser submetido 
pela Câmara Municipal a audiência dos interes-
sados e, ou, consulta pública, para recolha de 
sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do CPA, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da sua publicação no Boletim Municipal e no sí-
tio institucional do Município, na Internet.

PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expres-
sa anteriormente não acarretam diretamente 
qualquer acréscimo de custos para o Município. 

PrOJetO De regUlameNtO geral De UtI-
lIZaÇÃO e FUNCIONameNtO Das INstala-

ÇÕes DesPOrtIVas mUNICIPaIs
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PreÂmBUlO
A Lei de Bases da Atividade Física e do Despor-
to, aprovada pela Lei nº5/2007, de 16 de janeiro, 
veio estabelecer um novo enquadramento ge-
nérico às atribuições do Estado e demais enti-
dades públicas na promoção da atividade física 
e desportiva.
Na verdade, a Lei de Bases da Atividade Física 
e do Desporto veio reiterar a exigência que já 
consta do Art.º 79º da Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa (CRP), onde se estabelece que 
«todos têm direito à cultura física e ao despor-
to» e reforça que incumbe às Autarquias Locais 
não só criar espaços públicos aptos para a ati-
vidade física, como também desenvolver uma 
política integrada de infraestruturas e equipa-
mentos desportivos, visando a criação de um 
parque desportivo diversificado e de qualidade, 
em coerência com uma estratégia de promoção 
da atividade física e desportiva, nos seus vários 
níveis e para todos os escalões e grupos da po-
pulação. 
Por outro lado, nos termos e para os efeitos do 
disposto no Artigo 19º da Lei nº39/2012, de 28 
de agosto, as instalações desportivas devem 
dispor de um regulamento interno, elaborado 
pelo proprietário ou por entidade que explore 
a instalação, contendo as normas de utilização 
e de segurança a ser observadas pelos respeti-
vos utentes, devendo o mesmo, além do mais, 
ser objeto de devida publicação no interior da 
própria instalação.
Assim sendo, considerando que cada vez mais 
se exige uma maior capacidade de intervenção 
por parte da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia numa gestão das instalações despor-
tivas municipais que salvaguarde as condições 
de acesso ao maior número de cidadãos, inde-
pendentemente do seu estrato social, econó-
mico ou condições físicas, em observância ao 
princípio constitucional, e que, por outro lado, 
a existência de regulamentos tem como finali-
dade clarificar e melhorar o acesso às instala-
ções desportivas municipais e à sua utilização, 
procurando assegurar um adequado funciona-
mento das mesmas, com a perspetiva de renta-
bilizar a sua taxa de ocupação e de contemplar 
as necessidades e motivações dos cidadãos, 
em matéria de atividades físicas e desportivas, 
urge, pois, publicar um diploma regulamentar 

municipal que, de forma homogénea, discipline 
e assegure a correta utilização e funcionamento 
das instalações desportivas municipais, e que, 
bem assim, estabeleça os respetivos critérios 
de utilização.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
Durante o período de apreciação pública foram 
recolhidas sugestões dos interessados nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 101º, nº 1 do Có-
digo do Procedimento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241º da Constituição da República Portuguesa 
e 25º, nº 1, alínea g), do anexo I da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, sob proposta da Câmara 
Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia aprova o seguinte regulamento:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º
LEI HABILITANTE

O presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos dos artigos 112º, nº7 e 241º da 
Constituição da República Portuguesa, dos arti-
gos 135º e seguintes do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº4/2015, de 7 de janeiro, da alínea g) do nº 1 do 
artigo 25º e alínea k) do nº1 do artigo 33º do Re-
gime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do nº 1 
do artigo 6º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro. 

ARTIGO 2.º
OBJETO

O presente Regulamento estabelece as nor-
mas de utilização e funcionamento das instala-
ções desportivas municipais, tal como surgem 
definidas no Regime Jurídico das Instalações 
Desportivas de Uso Público, estabelecido pelo 
Decreto-Lei nº141/2009, de 16 de junho, que in-
tegrem o acervo patrimonial do Município de 
Vila Nova de Gaia.
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ARTIGO 3.º
ÂMBITO OBJETIVO

1 - O acervo de instalações desportivas a que se 
reporta o presente Regulamento é constituído 
por piscinas, pavilhões, polidesportivos, gran-
des campos de futebol e pistas de atletismo, 
bem como por outras instalações desportivas 
integradas em diferentes tipologias.
2 - Em complemento ao disposto no presente 
Regulamento, as instalações desportivas men-
cionadas no número anterior, incluindo os res-
petivos serviços, regulam-se por regulamentos 
específicos, que integram os anexos ao presen-
te regulamento.

ARTIGO 4.º
ÂMBITO SUBJETIVO

1 - O presente Regulamento aplica-se às insta-
lações desportivas de uso público de proprie-
dade municipal que sejam geridas unilateral ou 
conjuntamente pela Câmara Municipal de Gaia 
(doravante CMG), bem como se aplica no seu 
Capítulo III – Título IV às instalações que sejam 
geridas por outras entidades, ao abrigo de títu-
lo legitimador.
2 - A gestão, administração, manutenção e con-
servação das instalações desportivas de uso 
público de propriedade municipal é efetuada 
pela CMG, sem prejuízo de poder ser cedida a 
outras entidades públicas ou privadas, nos ter-
mos da legislação especialmente aplicável.

ARTIGO 5.º
FINALIDADES

As instalações desportivas municipais que in-
tegram o património do Município de Vila Nova 
de Gaia constituem equipamentos privilegia-
dos para a prática desportiva qualquer que seja 
a sua natureza, tendo por finalidade servir os 
cidadãos, associações da modalidade, clubes 
desportivos e demais entidades.

TÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I
ABERTURA AO PÚBLICO

ARTIGO 6.º
PERÍODOS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMEN-

TO
1 - O período e horário de funcionamento das 
instalações desportivas encontram-se defini-
dos nos respetivos regulamentos específicos.
2 - Os períodos e os horários de funcionamento 
são afixados em local próprio na respetiva ins-
talação e divulgados no sítio internet da CMG 
(http://www.cm-gaia.pt). 
3 - Sempre que se realizem iniciativas munici-
pais ou eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela CMG, pode ser adotado um ho-
rário diferenciado, sendo o mesmo divulgado 
na respetiva instalação e sempre que possível 
no sítio internet da CMG (http://www.cm-gaia.
pt).

CAPÍTULO II
ENCERRAMENTO DAS INSTALAÇÕES DES-

PORTIVAS MUNICIPAIS

ARTIGO 7.º
ENCERRAMENTO ORDINÁRIO DAS INSTALA-

ÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS
Sem prejuízo do disposto nos respetivos regu-
lamentos específicos, as instalações desporti-
vas municipais podem encerrar para a realiza-
ção de trabalhos de manutenção, durante um 
determinado período, o qual é estabelecido e 
divulgado atempadamente na respetiva insta-
lação e no sítio internet da CMG.

ARTIGO 8.º
OUTROS MOTIVOS DE ENCERRAMENTO

1 - Para além dos motivos constantes do artigo 
anterior, as instalações desportivas municipais 
podem ainda encerrar por motivos de força 
maior, nomeadamente:
a) Realização de obras;
b) Salvaguarda da segurança e saúde pública 
dos utentes.
2 - A CMG pode ainda encerrar qualquer insta-
lação desportiva para a realização de eventos 
desportivos ou outros eventos de natureza não 
desportiva de interesse municipal.

ARTIGO 9.º
EFEITOS DO ENCERRAMENTO

O encerramento programado ou motivado por 
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circunstâncias de força maior, não implica por 
parte da CMG qualquer reembolso aos utentes, 
nem confere o direito ao pagamento de qual-
quer indemnização ou compensação.

TÍTULO III
DA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPOR-

TIVAS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 10.º
TIPOS DE UTILIZAÇÃO

1 - As instalações desportivas municipais po-
dem ser utilizadas pela comunidade em geral e 
por qualquer entidade, pública ou privada.
2 - As instalações desportivas municipais po-
dem ser utilizadas de forma individual ou cole-
tiva, com ou sem enquadramento técnico, em 
projetos dinamizados pela CMG ou em regime 
de cedência a outras entidades públicas ou pri-
vadas, nos termos da legislação especialmente 
aplicável.

CAPÍTULO II
DAS CEDÊNCIAS

ARTIGO 11.º
ÂMBITO DA CEDÊNCIA

1 - A cedência das instalações inclui a utilização 
do espaço para a prática desportiva, regular ou 
pontual, o equipamento e material desportivo e 
os espaços de apoio.
2 - A lotação máxima de ocupação permitida é 
estabelecida tendo em conta as dimensões do 
espaço cedido e a legislação em vigor.
3 - Desde que as características da modalidade 
desportiva e as condições técnicas da instala-
ção o permitam e daí não resulte risco para os 
utentes, pode ser autorizada a sua utilização si-
multânea por mais que uma entidade ou grupo 
informal.
4 - A montagem/desmontagem e a afixação/
remoção de todos os equipamentos e materiais 
utilizados na ocupação das instalações após a 
devida utilização são da responsabilidade da 
CMG, salvo o disposto no nº4 do artigo 14º rela-
tivamente às cedências pontuais.

ARTIGO 12.º
TIPOS DE CEDÊNCIA E PRIORIDADES NA 

UTILIZAÇÃO
1 - Sem prejuízo do disposto no regulamento 
específico das piscinas municipais, os pedidos 
de cedência das instalações desportivas muni-
cipais são formalizados por escrito, através de 
requerimento entregue pessoalmente no Gabi-
nete de Apoio ao Munícipe (GAM), na respetiva 
instalação desportiva ou enviado por correio 
eletrónico para: desporto@cm-gaia.pt.
2 - Consideram-se dois tipos de cedência das 
instalações:
a) Cedência regular - Consiste na utilização 
contínua e programada das instalações durante 
a época desportiva;
b) Cedência pontual – Consiste na utilização 
não regular das instalações em atividades des-
portivas ou de lazer.
3 - Todos os pedidos de cedência estão sujeitos 
a apreciação prévia e à disponibilidade das ins-
talações desportivas municipais.
4 - Nas cedências, quer regulares, quer pontuais, 
é dada prioridade às entidades ou instituições 
sediadas na área do Município, ou a grupos in-
formais cujos elementos residam, exerçam fun-
ções laborais ou estudem em Vila Nova de Gaia.
5 - As cedências, regulares ou pontuais, são in-
transmissíveis. 

ARTIGO 13.º
CEDÊNCIAS REGULARES

1 - As instalações desportivas municipais po-
dem ser cedidas em regime regular, a entidades 
legalmente constituídas ou a grupos informais, 
mediante a apresentação de requerimento, nos 
termos referidos no nº1 do artigo anterior e nos 
prazos devidamente definidos.
2 - O funcionamento das atividades desportivas 
promovidas no âmbito das cedências regulares 
referidas no número anterior é obrigatoriamen-
te enquadrado por técnicos qualificados, de 
acordo com a legislação em vigor, sob a orien-
tação e direção da respetiva entidade ou grupo.
3 - Para efeitos de planeamento, o Município de 
Vila Nova de Gaia pode requerer informação 
sobre as necessidades de utilização das insta-
lações desportivas para a época desportiva se-
guinte.
4 - Sem prejuízo do disposto no regulamento 
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específico das piscinas municipais, nas cedên-
cias regulares mensais, o pagamento é efetua-
do até ao 10.º dia do mês seguinte.

ARTIGO 14.º
CEDÊNCIAS PONTUAIS

1 - As instalações desportivas municipais po-
dem igualmente ser cedidas em regime pon-
tual a entidades legalmente constituídas ou a 
grupos informais, mediante a apresentação de 
requerimento, nos termos referidos no nº1 do 
artigo 12º.
2 - As cedências pontuais para realização de 
eventos e atividades com assistência do pú-
blico, com ou sem fins lucrativos, transmissões 
pela rádio, televisão ou internet obrigam à apre-
sentação de um projeto fundamentado, com 30 
dias úteis de antecedência.
3 - Sem prejuízo do disposto no regulamento 
específico das piscinas municipais, a reserva 
para cedências pontuais implica um pagamen-
to prévio, sendo o restante valor pago após a 
realização do evento.
4 - A montagem/desmontagem e a afixação/
remoção de todos os equipamentos e materiais 
utilizados na ocupação das instalações são da 
inteira responsabilidade do utilizador.

ARTIGO 15.º
DESISTÊNCIAS DE OCUPAÇÃO

1 - Sem prejuízo do disposto no regulamento 
específico das piscinas municipais, as desistên-
cias das cedências pontuais devem ser comu-
nicadas à CMG, em requerimento devidamente 
fundamentado, com uma antecedência mínima 
de 10 (dez) dias úteis.
2 - Aceite a desistência, o valor referente ao 
pagamento prévio é restituído no caso de ser 
cumprido o prazo estipulado no número ante-
rior.
3 - No caso de cedências regulares as desistên-
cias devem ser comunicadas, em requerimento 
devidamente fundamentado, com uma antece-
dência de 15 (quinze) dias úteis relativamente 
ao términus pretendido, sob pena de ser cobra-
do às entidades ou grupos o preçário de uti-
lização correspondente à totalidade da época 
desportiva.

ARTIGO 16.º
DANOS MATERIAIS CAUSADOS NO ÂMBITO 

DA CEDÊNCIA DA INSTALAÇÃO E DOS EQUI-
PAMENTOS

Todos os danos materiais ocorridos no âmbito 
da cedência das instalações e dos equipamen-
tos são imputados ao utilizador, pelo custo da 
sua reparação ou substituição, de acordo com 
os valores de mercado.

ARTIGO 17.º
CEDÊNCIAS PARA EVENTOS DESPORTIVOS 

OU OUTROS NÃO DESPORTIVOS
1 - No âmbito das cedências das instalações des-
portivas municipais para a realização de even-
tos desportivos ou outros, compete à entidade 
promotora do evento a obtenção de todas as 
licenças necessárias, a contratação dos seguros 
obrigatórios, bem como a realização de todas 
as diligências inerentes à realização do evento 
e a correspondente liquidação e pagamento 
dos emolumentos, taxas e preços devidos à Di-
reção de Espetáculos e Sociedade Portuguesa 
de Autores, dos serviços de prevenção contra 
riscos e incêndios, do serviço de bilheteira, dos 
porteiros e arrumadores, das forças de segu-
rança pública e outros impostos ou taxas de-
vidos e aplicáveis ao caso, nomeadamente, de 
âmbito securitário, de acordo com a legislação 
em vigor.
2 - Compete igualmente à entidade que solicita 
a cedência da instalação assegurar a existên-
cia e o cumprimento do plano de prevenção e 
emergência sempre que tal seja exigido para a 
realização do evento que pretende promover.
3 - No regime de cedência das instalações des-
portivas municipais, o seguro de acidentes pes-
soais e a apresentação de declaração compro-
vativa do conhecimento da especial obrigação 
do utente e praticante de se assegurar previa-
mente de que não tem qualquer contra indica-
ção para a prática desportiva, de acordo com o 
nº2 do artigo 40º da Lei de Bases da atividade 
Física e do Desporto, são da responsabilidade 
da entidade que solicita a cedência da instala-
ção.
4 - No âmbito da prática desportiva federada e 
do praticante desportivo de alto rendimento, o 
seguro de acidentes pessoais segue o regime 
definido em legislação especial.
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ARTIGO 18.º
INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO DE CE-

DÊNCIA
Compete exclusivamente à CMG exercer o di-
reito de cedência das instalações desportivas, 
não sendo o mesmo passível de ser cedido a 
entidades terceiras por parte dos concessioná-
rios.

CAPÍTULO III
ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS

ARTIGO 19.º
ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
1 - Para aceder à prática das atividades despor-
tivas promovidas pela CMG é necessário uma 
inscrição prévia, bem como a assinatura de um 
termo de responsabilidade comprovativo do 
conhecimento da especial obrigação do uten-
te e praticante se assegurar, previamente, de 
que não tem quaisquer contra indicações para 
a prática desportiva, de acordo com o nº2 do 
artigo 40º da Lei de Bases da Atividade Física 
e do Desporto.
2 - Nos prazos estipulados, o utente tem que 
efetuar o pagamento devido para a atividade 
em que está inscrito. 

ARTIGO 20.º
SEGUROS

1 - Os praticantes de atividades desportivas em 
infraestruturas desportivas municipais abertas 
ao público, geridas e/ou exploradas pela CMG, 
bem como os utentes enquadrados nos proje-
tos de atividades físicas e desportivas promo-
vidas pela CMG ou em parceria com outras en-
tidades, beneficiam de um seguro desportivo 
obrigatório, que cobre os riscos de acidentes 
pessoais inerentes à respetiva prática despor-
tiva, e de um seguro de responsabilidade civil, 
nos termos da legislação específica nesta ma-
téria.
2 - Os praticantes de atividades desportivas em 
infraestruturas desportivas municipais abertas 
ao público, geridas e/ou exploradas por enti-
dades terceiras ao abrigo de título legitimador, 
devem assegurar-se que a entidade que gere 
e/ou explora a infraestrutura municipal, subs-
creveu apólice de seguro desportivo, de acordo 

com a obrigatoriedade prevista no decreto-Lei 
nº 10/2009, de 12 de janeiro, sendo sempre a 
mesma responsabilizada para todos os efeitos 
legais, em matéria civil e criminal, pelo incum-
primento da norma legal.
3 - No caso das cedências regulares e pontu-
ais deve a entidade promotora que enquadra as 
suas atividades subscrever a respetiva apólice 
de seguro, devendo ainda fazer prova junto da 
CMG da sua existência.

TÍTULO IV
DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES

CAPÍTULO I
DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS UTENTES IN-

DIVIDUAIS OU COLETIVOS

ARTIGO 21.º
DEVERES E OBRIGAÇÕES GERAIS

1 - O acesso às instalações desportivas munici-
pais é condicionado, obrigando-se os utentes 
individuais ou coletivos ao cumprimento do dis-
posto no presente regulamento e respetivos re-
gulamentos específicos, bem como ao respeito 
pelas regras de espírito desportivo, de civismo 
e higiene próprias de qualquer espaço público.
2 - Sem prejuízo do disposto nos respetivos 
regulamentos específicos, no interior das ins-
talações desportivas municipais constituem 
obrigações dos utentes individualmente consi-
derados ou enquadrados por entidades públi-
cas ou privadas:
a) Cumprir as indicações dos trabalhadores de 
serviço, não sendo permitido faltar-lhes ao res-
peito, participar em desordens e altercações;
b) Comparecer pontualmente na (s) atividade 
(s) nos horários designados para o efeito; 
c) Usar vestuário adequado, em boas condições 
de higiene e que não seja suscetível de ofender 
a moral pública, não sendo permitida a prática 
desportiva em tronco nu;
d) Usar calçado apropriado;
e) Equipar-se ou desequipar-se exclusivamente 
na zona de balneários;
f) Utilizar os respetivos balneários, com ex-
ceção das crianças com idade até aos 8 anos 
quando acompanhadas e dos portadores de al-
guma deficiência, que devem utilizar os balneá-
rios destinados aos grupos, quando existam ou 
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o balneário do acompanhante;
g) Requisitar aos trabalhadores de serviço o 
material desportivo necessário, bem como pro-
ceder à respetiva arrumação, caso seja aplicá-
vel;
h) Comunicar imediatamente aos trabalhadores 
de serviço, todo e qualquer acidente ou situa-
ção anómala ocorrida na instalação desportiva;
i) Entregar na receção quaisquer objetos ou va-
lores perdidos que se encontrem no interior da 
instalação desportiva;
j) Utilizar unicamente o espaço que lhe está 
destinado e desenvolver apenas as atividades 
permitidas;
k) Usar telemóveis, apenas nos locais devida-
mente assinalados;
l) Não permanecer no interior da instalação des-
portiva para além do horário de funcionamento 
ou do tempo estipulado para a utilização;
m) Não recolher imagens (fotográficas ou de 
outro tipo) sem autorização do responsável 
pela instalação, à exceção dos profissionais da 
comunicação social que estão sujeitos a legis-
lação específica;
n) Não transportar e não utilizar quaisquer ma-
teriais ou objetos não autorizados na zona da 
prática desportiva, não sendo igualmente per-
mitida a realização de jogos (de bola, raquetes, 
ou outros), corrida e salto, bem como outro 
tipo de comportamentos suspeitáveis de cau-
sarem perigo ou lesarem a integridade física de 
pessoas e bens;
o) Não praticar atos que possam afetar o bem-
-estar e segurança quer dos próprios, quer de 
terceiros, designadamente agressões verbais 
ou físicas, emissão de ruídos, entre outros;
p) Não praticar atos que, direta ou indiretamen-
te contribuam para conspurcar qualquer espa-
ço físico ou equipamento na instalação despor-
tiva, designadamente urinar, defecar, assoar-se 
ou cuspir, bem como não deitar lixo, ou qual-
quer detrito no chão ou na água, devendo ser 
usados os caixotes do lixo, existentes para o 
efeito;
q) Não operar os sistemas de som, iluminação e 
outros, exceto se autorizados para o efeito.

ARTIGO 22.º
INTERDIÇÕES

1 - No interior das instalações desportivas muni-

cipais é interdita:
a) A venda ambulante;
b) A entrada de animais domésticos de qual-
quer espécie, com exceção dos cães guia, nos 
termos da legislação em vigor nesta matéria;
c) A posse, detenção, cedência ou venda de 
substâncias consideradas dopantes ou outras 
que constem da lista de substâncias e métodos 
proibidos, nos termos da lei nº 38/2012, de 28 
de agosto e Portaria nº11/2013, de 11 de janeiro 
e demais legislação em vigor;
d) A introdução, comercialização e consumo de 
bebidas alcoólicas;
e) A prática de atos que, por qualquer forma, 
ofendam a moral pública;
f) A deterioração por qualquer meio das insta-
lações desportiva;
g) A utilização de objetos ou adornos suscetí-
veis de provocar danos físicos aos próprios ou 
a terceiros;
h) A permanência de pessoas estranhas ao ser-
viço nas áreas técnicas e reservadas.
2 - No interior das instalações desportivas é 
igualmente interdito:
a) Fumar em todos os espaços interiores das 
instalações desportivas;
b) Comer e beber, fora dos locais autorizados 
para o efeito;
c) O acesso de pessoas que manifestamente 
aparentem sinais evidentes de falta de asseio, 
ou que pelo seu estado, designadamente que 
se apresentem sob o efeito do álcool e/ou dro-
gas, possam perturbar a ordem ou tranquilida-
de das instalações.

ARTIGO 23.º
DO USO DOS BALNEÁRIOS

1 - O utente obriga-se a cumprir o período es-
tipulado para a utilização dos balneários, nos 
termos dos números seguintes.
2 - O acesso aos balneários é permitido 15 mi-
nutos antes do início da hora da atividade.
3 - Para além do período estipulado para a ati-
vidade, o utente dispõe de 30 minutos subse-
quentes à mesma atividade para se equipar ou 
desequipar e cuidar da sua higiene pessoal, ex-
cecionando-se o acompanhamento de menores 
e de cidadãos com deficiência.
4 - Em qualquer caso, a saída da instalação 
desportiva terá que ser realizada, impreterivel-
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mente, no horário estipulado para o seu encer-
ramento.
5 - Os balneários que possuem cabines indivi-
duais destinam-se apenas a troca de roupa.
6 - A CMG não se responsabiliza por quaisquer 
bens deixados nos balneários.

ARTIGO 24.º
DO USO DE CACIFOS

1 - O cacifo disponibilizado destina-se exclusi-
vamente à guarda de bens pessoais dos utentes 
durante o período da prática da atividade des-
portiva, assumindo o próprio utente a respon-
sabilidade integral pelos bens aí deixados.
2 - Os bens deixados indevidamente pelos uten-
tes nos respetivos cacifos podem ser removi-
dos e encaminhados como se de valores per-
didos se tratassem nos termos do artigo 29º, 
salvo nos casos em que seja possível identificar 
o seu proprietário.
3 - Em caso de extravio da chave ou cadeado, o 
levantamento dos objetos guardados no cacifo 
só poderá ser realizado mediante a identifica-
ção pelo bilhete de identidade, cartão de cida-
dão ou documento de idêntica legitimidade, e 
do pagamento do valor correspondente à re-
posição do equipamento danificado, caso seja 
aplicável.
4 - O utente deve deixar livre e aberto o cacifo 
finda a sua utilização.
5 - A CMG não se responsabiliza por quaisquer 
bens deixados nos cacifos.

ARTIGO 25.º
PARQUES DE ESTACIONAMENTO DE VIATU-

RAS
1 - O estacionamento destina-se, prioritaria-
mente, aos trabalhadores e utentes da instala-
ção desportiva ou entidades que nela prestem 
serviços durante o período de utilização da 
mesma.
2 - É expressamente proibido aos utentes dei-
xar veículos estacionados fora do horário de 
funcionamento da instalação desportiva.
3 - A CMG não é responsável por furtos ou da-
nos causados no parqueamento em veículos, 
pessoas ou bens, nos termos da legislação apli-
cável.

CAPÍTULO II
DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MU-

NICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

ARTIGO 26.º
DEVERES E OBRIGAÇÕES GERAIS

A CMG deve cumprir as normas legais em vigor 
em matéria de qualidade das instalações des-
portivas e serviços proporcionados.

ARTIGO 27.º
INFORMAÇÕES

A CMG garante a afixação, em local bem visível, 
das informações que assegurem a correta uti-
lização e funcionamento das instalações e dos 
serviços proporcionados.

ARTIGO 28.º
LIVRO DE RECLAMAÇÕES

A CMG disponibiliza a todos os utentes que o 
solicitem, o acesso a Livro de Reclamações, nos 
termos da legislação em vigor.

ARTIGO 29.º
OBJETOS OU VALORES PERDIDOS

Os objetos ou valores perdidos nas instalações 
são encaminhados para as autoridades policiais 
competentes, salvo nos casos em que seja pos-
sível identificar o seu proprietário.

CAPÍTULO III
DEVERES E OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES 

GESTORAS

ARTIGO 30.º
DEVERES E OBRIGAÇÕES GERAIS

1 - As entidades a quem foram entregues ins-
talações desportivas municipais asseguram a 
gestão, administração, manutenção e conser-
vação das instalações, nos termos regulados no 
respetivo título legitimador.
2 - As entidades gestoras devem cumprir a le-
gislação em vigor em matéria de segurança e 
qualidade das instalações e dos serviços pres-
tados, bem como assegurar o cumprimento do 
disposto nos artigos 21º e 22º do presente regu-
lamento no interior das instalações desportivas 
municipais.
3 - Aquando do início da gestão e/ou explora-
ção das infraestruturas desportivas municipais 
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abertas ao público, as entidades terceiras a 
quem tenha sido transmitido, por título legiti-
mador, a gestão e/ou exploração das instala-
ções desportivas municipais, são obrigadas a 
apresentar na CMG as apólices de seguro em 
vigor e demais licenças necessárias, devendo 
ainda, sempre que tal ocorra, apresentar as re-
validações das apólices de seguro e demais li-
cenças.
4 - No final de cada época desportiva, as enti-
dades gestoras devem apresentar um relatório 
circunstanciado da gestão das respetivas insta-
lações desportivas e da execução dos protoco-
los estabelecidos com a CMG.

CAPÍTULO IV
DEVERES E OBRIGAÇÕES DO PÚBLICO EM 

GERAL

ARTIGO 31.º
ACESSO E UTILIZAÇÃO

1 - Ao público em geral só é permitido o acesso 
às zonas reservadas para a assistência, median-
te prévia autorização e nos correspondentes 
horários, determinados em cada um dos regu-
lamentos específicos das diferentes instalações 
desportivas.
2 - O público tem obrigatoriamente que cum-
prir o disposto no artigo 22º do presente Regu-
lamento no interior das instalações desportivas 
municipais.

TÍTULO V
DO PESSOAL

ARTIGO 32.º
ESTRUTURA ORGANIZATIVA

1 - A gestão das instalações desportivas dispõe 
de uma estrutura organizativa que privilegia a 
comunicação, participação e regulamentação 
entre os diversos intervenientes na respetiva 
organização, em obediência aos princípios ge-
rais de direito e das leis especialmente aplicá-
veis.
2 - Cada instalação desportiva municipal dis-
põe de um responsável, que fará a articulação 
entre os trabalhadores a exercer funções na ins-
talação e a CMG.

TÍTULO VI
DO PREÇÁRIO

ARTIGO 33.º
PREÇÁRIO

1 - Os preços praticados nas instalações des-
portivas municipais são aprovados pela Câmara 
Municipal de Gaia e encontram-se afixados nas 
respetivas instalações desportivas, em local vi-
sível.
2 - O não pagamento do preçário em vigor no 
prazo de 60 dias a contar da respetiva notifica-
ção, condiciona a utilização futura da instala-
ção até ao integral pagamento.
3 - É condição para atribuição de isenções, re-
duções, outros benefícios e direitos exclusivos 
previstos no presente regulamento, designada-
mente a utilização das instalações desportivas 
municipais, a inexistência de dívidas vencidas 
e não pagas de quaisquer taxas municipais ou 
preços, independentemente da entidade que 
efetua a respetiva cobrança.

ARTIGO 34.º
COBRANÇA COERCIVA

Compete à Câmara Municipal a cobrança coer-
civa das dívidas ao Município provenientes da 
utilização das instalações desportivas munici-
pais, cabendo aos serviços municipais compe-
tentes extrair a certidão de dívida para subse-
quente instauração do processo de execução 
fiscal, nos termos dos artigos 148º e seguintes 
do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário.

TÍTULO VII
DO REGIME SANCIONATÓRIO

ARTIGO 35.º
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização do cumpri-
mento das disposições do presente regulamen-
to são da competência do Município, exercida 
através dos serviços competentes em matéria 
de desporto, fiscalização e contraordenações. 

ARTIGO 36.º
CONTRAORDENAÇÕES

1 - Sem prejuízo da responsabilidade civil e pe-
nal a que houver lugar, as infrações ao disposto 
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no presente regulamento e demais regulamen-
tos específicos constituem contraordenações 
puníveis com coima a determinar entre o limite 
mínimo de 5,00€ e o limite máximo de 250,00€. 
2 - O produto das coimas consignadas neste re-
gulamento constitui receita do Município.

ARTIGO 37.º
LIMITES DA COIMA EM CASO DE NEGLIGÊN-

CIA
1 - Nas contraordenações previstas neste regu-
lamento a negligência é sempre sancionada.
2 - Se a contraordenação for praticada com ne-
gligência, os limites máximos e mínimo das coi-
mas são reduzidos para metade.

ARTIGO 38.º
DO PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO

As contraordenações previstas neste regula-
mento regem-se pelo regime geral das contra-
ordenações.

ARTIGO 39.º
SANÇÕES ACESSÓRIAS

1 - Para além da coima que couber ao tipo de in-
fração cometida nos termos do artigo 36º, po-
dem ser aplicadas as seguintes sanções aces-
sórias:
a) Suspensão da prática desportiva na instala-
ção pelo mínimo de 2 e o máximo de 30 utili-
zações;
b) Suspensão de utilização da instalação des-
portiva durante o período mínimo de 1 e máxi-
mo de 6 meses;
c) Suspensão de utilização da instalação des-
portiva até ao final da época desportiva ou do 
ano letivo, conforme o caso aplicável;
d) Interdição de entrada na instalação despor-
tiva até ao final da época desportiva ou do ano 
letivo, conforme o caso aplicável.
2 - As sanções estabelecidas no presente artigo 
aplicam-se em todas as instalações abrangidas 
por este regulamento, independentemente do 
local onde a infração tenha ocorrido, salvo nas 
instalações que sejam geridas por outras enti-
dades, cujo regime sancionatório está previsto 
nos respetivos títulos legitimadores. 

TÍTULO VIII
SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES

ARTIGO 40.º
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E PLANO DE 

EVACUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
As instruções de segurança e o plano de eva-
cuação de cada uma das instalações desporti-
vas municipais enquadram-se na legislação em 
vigor nesta matéria e constam de um plano de 
segurança e de evacuação, afixado de forma re-
sumida, acessível e de fácil apreensão por todos 
os utentes, podendo o texto integral ser dispo-
nibilizado para consulta a quem o solicitar. 

TÍTULO Ix
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 41.º
PUBLICIDADE

1 - A afixação de qualquer mensagem publicitá-
ria nas instalações desportivas municipais care-
ce sempre de autorização prévia do Município, 
salvo o disposto no nº3.
2 - No âmbito das cedências, quer regulares 
quer pontuais, a afixação de qualquer mensa-
gem publicitária nas instalações desportivas 
municipais só é permitida durante a realização 
do evento desportivo em causa e está sempre 
dependente de autorização prévia do Municí-
pio.
3 - Nas instalações desportivas concessionadas, 
a afixação de qualquer mensagem ou suporte 
publicitário é permitida desde que não seja visí-
vel ou audível a partir do espaço público.
4 - O disposto no presente artigo não dispensa 
o cumprimento das regras previstas no Regula-
mento Municipal da Defesa da Paisagem, Publi-
cidade e Ocupação do Espaço Público.  

ARTIGO 42.º
INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS LACU-

NAS
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na in-
terpretação e aplicação das presentes normas 
serão resolvidos com recurso aos critérios le-
gais de interpretação e integração de lacunas.

ARTIGO 43.º
NORMA REVOGATÓRIA

São revogadas as normas de utilização das pis-
cinas municipais cobertas e descoberta, dos 
pavilhões municipais, dos estádios, dos poli-
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desportivos e da pista de atletismo em vigor, 
sendo igualmente revogadas quaisquer outras 
normas regulamentares do Município que con-
trariem o disposto no presente regulamento.

ARTIGO 44.º
REMISSÕES

As remissões feitas para os preceitos ora revo-
gados consideram-se automaticamente trans-
postas para as disposições equivalentes do 
presente regulamento.

ARTIGO 45.º
ENTRADA EM VIGOR

O presente Regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais.

Anexo I - REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS 
PISCINAS 
Anexo II - REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS 
PAVILHÕES DESPORTIVOS
Anexo III - REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS 
POLIDESPORTIVOS
Anexo IV - REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS 
GRANDES CAMPOS DE FUTEBOL
Anexo V - REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS 
PISTAS DE ATLETISMO

aNeXO I
REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS PISCINAS

PARTE I
PISCINAS COBERTAS E SEMICOBERTAS

CAPÍTULO I
REGRAS DE ACESSO E UTILIZAÇÃO

ARTIGO 1.º
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

As piscinas funcionam durante todo o ano, com 
as seguintes interrupções:
a) Período de Natal: entre o dia 24 de dezem-
bro e o dia 1 de janeiro, inclusive;
b) Período da Páscoa: entre a quinta-feira Santa 
e a segunda-feira de Páscoa, inclusive;
c) Período de Verão: 01 a 31 de agosto, sendo 
que durante este período é garantido o funcio-
namento de pelo menos uma das piscinas mu-
nicipais.

d) Em todos os feriados nacionais, municipais, 
bem como no dia de Entrudo.

ARTIGO 2.º
TIPOS DE UTILIZADORES

Nas piscinas cobertas são considerados os se-
guintes utilizadores:
a) Bebé: Utilizador entre os 3 meses e os 36 
meses de idade (inclusive);
b) Criança: Utilizador com mais de 36 meses e 
os 15 anos de idade (inclusive);
c) Adulto: Utilizador com mais de 18 anos (in-
clusive);
d) Estudante: Utilizador com mais de 15 anos 
e menos de 30, que estejam a frequentar um 
estabelecimento de ensino;
e) Sénior: Utilizador com idade igual ou supe-
rior a 65 anos.

ARTIGO 3.º
TIPOS DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS

Nas piscinas municipais são disponibilizados os 
seguintes serviços:
a) Aulas/sessões:
i. Natação para bebés;
ii. Natação pura desportiva;
iii. Hidroginástica;
iv. Hidroterapia/reabilitação aquática;
v. Entre outros.
b) Natação livre e recreativa (banhos livres);
c) Reserva de grupos;
d) Treino e Sessões personalizadas (PT);
e) Festas temáticas.

ARTIGO 4.º
ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO

A utilização das piscinas municipais respeita a 
ordem de preferência a seguir indicada:
a) Aulas/sessões;
b) Natação livre e recreativa (banhos livres);
c) Treino e sessões personalizadas (PT);
d) Reserva de grupos;
e) Festas temáticas.

ARTIGO 5.º
LOTAÇÃO MÁxIMA INSTANTÂNEA

A lotação máxima instantânea encontra-se afi-
xada no átrio de cada uma das piscinas.

ARTIGO 6.º
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ACESSO
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1 - Para aceder às piscinas constituem obriga-
ções do utilizador:
a) Entregar o Termo de Responsabilidade dis-
ponibilizado pelos serviços devidamente pre-
enchido, tendo em vista assegurar que não tem 
quaisquer contraindicações para a prática da 
atividade em que se inscreve;
b) Fornecer uma fotografia tipo passe;
c) Apresentar o bilhete de identidade/cartão 
de cidadão/cédula pessoal, bem como o com-
provativo do NIF ou NIPC;
d) Entregar a autorização do encarregado de 
educação caso o utilizador seja menor;
e) Pagar o valor correspondente ao serviço.
2 - O acesso às várias áreas de planos de água 
das piscinas municipais faz-se pela área da re-
ceção, onde são realizados todos os processos 
administrativos de inscrição, pagamentos e in-
formações.
3 - É obrigatório a aquisição de um cartão de 
utilizador que é pessoal e intransmissível, sob 
pena de cancelamento da inscrição e proibição 
de acesso à piscina até ao final do ano letivo, 
não existindo neste caso qualquer devolução 
de saldo.
4 - O cartão de utilizador é válido para qualquer 
um dos serviços prestados nas piscinas, exceto 
para o serviço de utilização livre.
5 - A entrada na piscina é efetuada, exclusiva-
mente, por ordem de chegada à fila de acesso 
ao torniquete, após aquisição de entrada válida.
6 - O vestuário admitido é unicamente o fato de 
banho e o calção masculino sem bolsos.
7 - É obrigatório o uso de touca.
8 - É obrigatório a utilização do chuveiro e lava-
-pés, antes da entrada nos planos de água.
9 - Todos os utilizadores devem sair do plano 
de água 30 minutos antes do horário de encer-
ramento da instalação, caso seja aplicável.
10 - Os bebés são sempre acompanhados por 
um adulto, quer nos vestiários, quer no tanque, 
sendo o acesso do adulto efetuado pelo cartão 
do bebé.

ARTIGO 7.º
PROIBIÇÕES ESPECÍFICAS

No interior das instalações das piscinas é 
interdita/o:
a) A entrada de bebés nos tanques sem o uso 
de fraldas apropriadas para o meio aquático;

b) A permanência nas escadas de entrada/saí-
da do tanque;
c) O uso de bolas no recinto da piscina, para 
além dos horários das aulas;
d) A prática de topless;
e) Mergulhar, exceto no período de aulas, sob a 
indicação e supervisão do professor;
f) Projetar água para o exterior do plano de 
água;
g) A entrada na instalação de objetos cortantes 
(garrafas, facas, outros), armas de fogo ou ar-
mas brancas, espingardas de pesca submarina, 
entre outros, em todo o recinto da piscina, ex-
ceto por forças militarizadas e em serviço;
h) O uso de rádios ou aparelhos de som, exceto 
se utilizados com auscultadores;
i) A entrada de animais nas instalações, exceto 
cães-guia devidamente credenciados, devendo 
aguardar no átrio da piscina, garantindo-se o 
acompanhamento personalizado do utente a 
partir desse local;
j) A frequência de balneários/sanitários, corres-
pondentes a sexos opostos, exceto crianças até 
aos 8 anos de idade, ou portadores de defici-
ência, desde que acompanhados por adulto de 
sexo correspondente ao balneário;
k) A utilização de boias, barbatanas, colchões, 
equipamento de mergulho, barcos insufláveis 
ou a entrada de embarcações, bem como de 
utensílios de pesca para o interior da piscina, 
exceto em atividades devidamente autorizadas;
l) A utilização de brincos, pulseiras e fios, du-
rante a permanência na água;
m) O acesso de pessoas à nave sem inscrição 
ou bilhete válido para aquele período;
n) O ensino privado ou outras atividades com 
fins lucrativos sem a devida autorização;
o) Utilizar o material pedagógico sem autoriza-
ção;
p) Depositar quaisquer substâncias nos tanques 
ou a recolha de água sem a devida autorização;
q) A utilização das piscinas aos portadores de 
doenças contagiosas, doenças de pele, lesões 
abertas ou cobertas com pensos ou doenças de 
olhos, nariz ou ouvidos.

CAPÍTULO II
ESPECIFICIDADES DOS DIFERENTES SERVI-

ÇOS
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SECÇÃO I
AULAS/SESSÕES

ARTIGO 8.º
ANO LETIVO

As aulas da Escola Municipal de Natação (EMN) 
decorrem entre os meses de setembro e julho 
do ano seguinte.

ARTIGO 9.º
FAIxAS ETÁRIAS

Os alunos da EMN estão divididos por faixas 
etárias:
a) Dos 3 meses e os 35 meses de idade (inclu-
sive);
b) Dos 3 anos aos 5 anos de idade (inclusive);
c) Dos 6 anos aos 15 anos de idade (inclusive);
d) A partir dos 16 anos de idade (inclusive).

ARTIGO 10.º
TIPO DE AULAS/SESSÕES

1 - Nas piscinas municipais são promovidas au-
las/sessões de natação para bebés, natação 
pura desportiva, hidroginástica, hidroterapia/
reabilitação aquática, entre outras.
2 - As aulas de natação encontram-se divididas 
por níveis de aprendizagem e faixas etárias.
3 - O funcionamento das diferentes turmas é 
condicionado a um número mínimo de alunos, 
consoante a especificidade do serviço.

ARTIGO 11.º
INSCRIÇÃO

1 - A matrícula em aulas/sessões corresponde 
sempre ao período letivo completo, conforme 
definido no artigo 8º.
2 - A inscrição em mais do que um tipo de ati-
vidade/vertente de utilização determina o pa-
gamento de apenas uma inscrição que é válida 
para todas as atividades/vertentes de utiliza-
ção em que o utilizador se inscreve.
3 - Os utilizadores que tenham desistido da fre-
quência das aulas, não podem voltar a frequen-
tar sem novo processo de inscrição e o paga-
mento dos eventuais valores em dívida.
4 - A matrícula no serviço pretendido tem obri-
gatoriamente início no dia da inscrição, exceto 
no período de renovações das inscrições em 
que se considera que o primeiro dia de inscri-
ção é o primeiro dia de início de funcionamento 

da turma em que se inscreveu.

ARTIGO 12.º
RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO

1 - Considera-se renovação de inscrição, quan-
do o utente tenha mantido os pagamentos das 
aulas em dia, durante todo o período da matrí-
cula anterior.
2 - No ato de renovação de inscrição os utiliza-
dores ficam dispensados de:
a) Pagar o valor da inscrição (pagam o valor 
tabelado para a renovação de inscrição);
b) Preencher nova ficha de cliente, asseguran-
do a atualização dos seus dados pessoais e de 
saúde bem como assinar o termo de responsa-
bilidade, presente na mesma.

ARTIGO 13.º
MUDANÇA DE TURMA/ATIVIDADE

1 - As mudanças de turma/atividade têm de 
ser autorizadas pelos serviços competentes do 
município.
2 - Apenas são permitidas as transferências de 
horário dos alunos, verificando-se cumulativa-
mente os seguintes pressupostos:
a) Quando a mudança for solicitada por escrito 
em impresso próprio nos serviços da secretaria 
da piscina e entregue no mesmo local;
b) Quando existam vagas para o horário/servi-
ço pretendido;
c) Quando o aluno cumpra os requisitos neces-
sários para a turma/serviço para a qual efetua a 
transferência.

ARTIGO 14.º
MENSALIDADE

1 - Cada mensalidade vence-se no dia 1 e deve 
ser paga até ao dia oito do respetivo mês, inde-
pendentemente da efetiva frequência.
2 - O não pagamento da mensalidade até ao dia 
10 implica o pagamento de 2 € (dois euros).
3 - O não pagamento da mensalidade até ao 
último dia do respetivo mês implica a anulação 
imediata da inscrição. 
4 - Uma nova inscrição motivada pela situa-
ção descrita no número anterior implica o pa-
gamento de uma nova taxa de inscrição, bem 
como o pagamento de todos os valores em dí-
vida na ficha de cliente.
5 – A interrupção das aulas/sessões para a rea-
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lização de eventos desportivos ou outros even-
tos de natureza não desportiva de interesse 
municipal, confere aos utentes o direito, em al-
ternativa, à reposição da (s) aula(s), caso seja 
possível, ou à devolução do valor pago pela(s) 
mesma(s).
6 - O valor do seguro integra o valor da men-
salidade.

ARTIGO 15.º
PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO

1 - Cada período de aula corresponde a 90 mi-
nutos, sendo 40 minutos para a atividade, 15 
minutos para a utilização do balneário antes da 
aula (ou da hora da reserva, no caso dos gru-
pos) e 35 minutos para a utilização do balneário 
depois da aula.
2 - Caso os períodos de utilização dos balne-
ários referidos no n.º 1 não sejam respeitados, 
isto é, se o aluno entrar na piscina com mais de 
15 minutos de antecedência em relação à sua 
aula, ou se exceder os 35 minutos destinados à 
utilização do balneário depois da mesma, pelo 
tempo correspondente a cada período de utili-
zação livre, é debitado o valor de uma entrada 
para utilização livre.
3 - Caso o aluno não tenha saldo para utiliza-
ção livre disponível, o débito referido no núme-
ro anterior da origem a um saldo negativo no 
cartão que o utente deverá impreterivelmente 
regularizar, de imediato.
4 - O disposto no presente artigo aplica-se 
igualmente às reservas efetuadas pelos grupos 
e sessões personalizadas, salvo em casos de-
vidamente justificados e aceites pelos serviços 
competentes.

ARTIGO 16.º
DESISTÊNCIA

1 - A comunicação da desistência deve ser for-
malizada por escrito em impresso próprio, dis-
ponível na secretaria da piscina e entregue no 
mesmo local.
2 - A falta de comunicação da desistência impli-
ca o pagamento das mensalidades/valores em 
atraso.
3 - A desistência tem efeitos imediatos com a 
entrega do formulário devidamente preenchido 
na secretaria da instalação, contudo não dis-
pensa o utilizador do pagamento da mensali-

dade que lhe é devida, no corrente mês.
4 - A desistência só é aceite após a liquidação 
dos valores em dívida.
5 - Qualquer desistência implica a perda dos 
valores já pagos.

ARTIGO 17.º
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA MENSALI-

DADE
Não são autorizados quaisquer pedidos de sus-
pensão de pagamento.

ARTIGO 18.º
ASSISTÊNCIA ÀS AULAS/SESSÕES

Tal como em todos os estabelecimentos de en-
sino todas as aulas são privadas, contudo, sem-
pre que seja considerado oportuno, haverá as-
sistência às aulas, nas formas e locais postos à 
disposição.

SECÇÃO II
NATAÇÃO LIVRE E/OU RECREATIVA (BA-

NHOS LIVRES)

ARTIGO 19.º
IDADE MÍNIMA DE ACESSO

1 - As crianças com idade inferior ou igual a 12 
anos têm de ser, obrigatoriamente, acompa-
nhadas por um adulto que se responsabiliza 
pelo seu comportamento e pela sua vigilância.
2 - A idade mínima de acesso é demonstrada 
mediante a apresentação de documento de 
identificação comprovativo.

ARTIGO 20.º
CONTROLO DE ACESSOS

1 - Para ter acesso à piscina, na vertente de na-
tação livre/recreativa, é necessário ser portador 
de um cartão devidamente carregado ou de um 
bilhete de ingresso válido.
2 - Existem dois tipos de cartão:
a) O cartão pessoal e intransmissível, que ao ser 
adquirido, permite o carregamento antecipado 
de qualquer valor pretendido. Este cartão tam-
bém pode ser utilizado para as aulas de nata-
ção;
b) O cartão de aluguer, facultado nas situações 
de compra diária da entrada e que deve ser de-
volvido à saída da piscina.
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ARTIGO 21.º
PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO

1 - Ao valor de cada entrada corresponde um 
período de utilização de 90 minutos, sendo 50 
minutos para a atividade e 40 minutos para a 
utilização do balneário.
2 - Por cada período de 50 minutos adicionais 
de utilização ou fração, é debitado o valor de 
uma entrada.
3 - Se o utilizador permanecer na piscina mais 
do que os 90 minutos iniciais e não tiver saldo 
para utilização livre disponível, o débito referi-
do no número anterior origina um saldo negati-
vo no cartão que o utilizador deve impreterivel-
mente regularizar.
4 - No valor da entrada está incluído o valor do 
seguro.
5 - Na mesma pista podem estar até ao limite 
máximo de 10 utilizadores.

ARTIGO 22.º
HORÁRIO ECONÓMICO

O preçário do período económico aplica-se 
para entradas registadas no controlo de aces-
sos entre as 12:00 e as 14:30.

SECÇÃO III
RESERVA DE GRUPOS

ARTIGO 23.º
CONCEITO

1 - O regime de reserva de grupo corresponde 
ao aluguer de um espaço para o desenvolvi-
mento de atividades próprias.
2 - Existem as seguintes modalidades para este 
tipo de utilização:
a) Reserva de utilização regular – aplicável a pe-
didos de reserva para utilizações por períodos 
prolongados no tempo, e com carácter regular 
e contínuo. Este tipo de utilização é faturado 
mensalmente até à data de término da reserva 
estipulada pelo grupo. Esta modalidade de re-
serva pode ser efetuada, nos seguintes termos:
i) Reserva sem professor: caso em que as ativi-
dades são orientadas por um professor/técni-
co devidamente credenciado, contratado pelo 
próprio grupo. Nesta modalidade as classes 
funcionam com o número máximo de 9 utiliza-
dores por pista, incluindo o professor/técnico 
responsável;

ii) Reserva com professor: caso em que as ativi-
dades são orientadas por um professor/fisiote-
rapeuta da Escola Municipal de Natação. Nesta 
modalidade as classes funcionam com o núme-
ro máximo de 10 ou 15 alunos, consoante a faixa 
etária se situe até aos 5 anos ou a partir dos 6 
anos. No caso de o grupo pretender aulas de hi-
droginástica a lotação máxima é de 18 alunos e 
no caso de aulas de hidroterapia a lotação má-
xima é de 12 alunos.
b) Reserva de utilização esporádica: este tipo 
de reserva é aplicável para pedidos de reserva 
pontuais, sem continuidade, devendo o paga-
mento da mesma ser efetuado antes da entrada 
nas instalações, diretamente na secretaria da 
piscina. Do mesmo modo que a reserva de uti-
lização regular, a reserva esporádica pode ser 
realizada com professor ou sem professor da 
Escola Municipal de Natação, consoante a pre-
tensão do grupo.
3 - Professor extra – É um professor/fisiotera-
peuta da Escola Municipal de Natação que é 
colocado como reforço na atividade do grupo. 
Este serviço extra é aplicável, unicamente, nas 
reservas com professor da Escola Municipal de 
Natação, tendo um carácter opcional na maio-
ria dos casos.
4 - O valor mensal de referência, presente no 
preçário em vigor corresponde à reserva de 
duas pistas, durante um período de 40 minutos, 
duas vezes por semana.

ARTIGO 24.º
FORMALIZAÇÃO DA RESERVA

1 - O pedido de reserva de utilização regular 
deve ser formalizado por escrito, através da 
plataforma criada para o efeito com uma ante-
cedência mínima de 30 dias à data pretendida 
para início da atividade.
2 - O pedido de reserva deve conter as seguin-
tes informações:
a. Identificação da entidade requerente (nome, 
morada, telefone, email, comprovativo do nú-
mero de identificação fiscal e morada, estatu-
tos);
b. Piscina municipal pretendida
c. Tipo de reserva pretendida;
d. Horário de utilização pretendidos;
e. Número de pistas pretendidas;
f. Fim a que se destina o período de cedência 
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(natação/ hidroginástica/ hidroterapia/ outro);
g. Número de participantes e respetivas faixas 
etárias;
h. Período anual (data de início e de término da 
atividade).
3 - Aos grupos que mantiveram reserva de uti-
lização regular na época transata por um perío-
do mínimo de 9 meses, é tida em consideração 
como primeiro critério os dias, horários e espa-
ços reservados no ano letivo anterior.
4 - Após a submissão do pedido de reserva na 
plataforma, os grupos estão perante uma pré-
-reserva, devendo por isso aguardar a confir-
mação da mesma, que é enviada por correio 
eletrónico pelo serviço competente.
5 - Todas as reservas só são válidas após confir-
mação pelos serviços da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
6 - Após a comunicação escrita da autorização 
da cedência de espaço, o responsável do grupo 
deve levantar o modelo das fichas de inscrição 
individuais na respetiva piscina municipal, uma 
para cada elemento do grupo, devendo entre-
gar as mesmas devidamente preenchidas e as-
sinadas, no campo “Termo de Responsabilida-
de”, na secretaria da piscina 48 horas antes do 
início da atividade.
7 - Devem ainda ser remetidas por correio ele-
trónico as listagens dos alunos que constituem 
as turmas, devendo comunicar qualquer altera-
ção à constituição das mesmas enviando nova 
listagem retificada com 48h de antecedência à 
alteração pretendida.
8 - O pedido de reserva esporádica deve ser 
formalizado por escrito, através da plataforma 
criada para o efeito, com uma antecedência de 
15 dias úteis à data pretendida para o evento/ 
atividade, fornecendo as informações constan-
tes no número 2 deste artigo.
9 - Os procedimentos incluídos nos números 4 
a 6 deste artigo também se aplicam à reserva 
esporádica.

ARTIGO 25.º
CONDIÇÕES DE ACESSO

1 - O acesso à instalação só pode ser permitido 
após a entrega das fichas de inscrição indivi-
duais e respetivos termos de responsabilidade, 
devidamente preenchidos, de todos os elemen-
tos que constituem o grupo, na respetiva pisci-

na municipal, tal como a entrega da listagem de 
utilizadores referido no número 7 do artigo 25º, 
sob pena de não poderem aceder à instalação.
2 - O responsável pelo grupo deve assinar a fo-
lha de presenças que se encontra na secretaria 
da piscina, nela indicando o número de utiliza-
dores que vai frequentar a aula/ atividade.
3 - Para cada grupo é emitido o número de car-
tões nominais correspondentes ao número de 
elementos autorizados a frequentar a respetiva 
reserva. 
4 - Os cartões são entregues ao responsável de 
cada grupo, e em caso de esquecimento o gru-
po deve dirigir-se à secretaria a fim de solicitar 
o respetivo acesso.
5 - Cada aluno só tem acesso à piscina nas ho-
ras reservadas ao seu grupo, e desde que as 
respetivas mensalidades estejam regularizadas.
6 - Aplica-se à modalidade de reserva de gru-
pos, os períodos de utilização definidos para as 
aulas de natação.
7 - É obrigatória a presença de um responsá-
vel durante toda a permanência do grupo nas 
instalações (quer no balneário, quer no tanque) 
caso o responsável da instalação considere ne-
cessário.
8 - O responsável do grupo deve zelar pela pre-
servação e arrumação do material pedagógico, 
utilizado no decorrer da atividade do seu gru-
po.
9 - As entidades são responsáveis por qualquer 
degradação do material/ equipamento provo-
cado pelos seus alunos /sócios.
10 - No caso de reservas sem professor da es-
cola municipal de natação, o professor/ técnico 
responsável pela turma deve, obrigatoriamente, 
acompanhar os alunos do princípio ao fim da 
atividade, abandonando a instalação somente 
após a saída de todos os alunos do grupo.
11 - Os grupos abstêm-se de utilizar as instala-
ções das piscinas municipais com fins lucrativos 
e ou para angariação de alunos para as suas ati-
vidades próprias, exceto em casos devidamen-
te autorizados.

ARTIGO 26.º
INSCRIÇÃO

1 - As reservas de grupo não estão sujeitas a 
taxa de inscrição.
2 - As mensalidades/ custos das reservas de 
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grupo incluem o valor do seguro de acidentes 
pessoal.
3 - O grupo compromete-se a fornecer os da-
dos solicitados no número 2 do artigo 25º e a 
proceder à sua atualização em caso de altera-
ção.
4 - A reserva só é válida após confirmação por 
escrito, dos nossos serviços, contudo os utiliza-
dores, só podem aceder à instalação após a en-
trega das fichas de cliente devidamente preen-
chidas, de todos os elementos que constituem 
o grupo e que acedam à instalação.

ARTIGO 27.º
MENSALIDADE

1 - O preçário para as reservas de grupo está 
definido em documento próprio, devidamente 
aprovado pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia.
2 - No terceiro dia útil de cada mês, a Câmara 
Municipal de Gaia envia ao grupo a fatura do 
valor da reserva, que deve ser liquidada até ao 
dia 8 do próprio mês, independentemente da 
efetiva frequência, para que o acesso à piscina 
dos elementos do grupo esteja garantido.
3 - O valor mensal a pagar no primeiro mês de 
atividade é proporcional ao período utilizado:
a) Início entre o dia 1 e o dia 7 – 100% do valor 
da mensalidade;
b) Início entre o dia 08 e o dia 15 – 75% do valor 
da mensalidade;
c) Início entre o dia 16 e o dia 22 – 50% do valor 
da mensalidade;
d) Início entre o dia 23 e o dia 31 – 25% do valor 
da mensalidade.
4 - O valor mensal a pagar no último mês de 
atividade é proporcional ao período utilizado:
a) Término entre o dia 1 e o dia 7 – 25% do valor 
da mensalidade;
b) Término entre o dia 08 e o dia 15 – 50% do 
valor da mensalidade;
c) Término entre o dia 16 e o dia 22 – 75% do 
valor da mensalidade;
d) Término entre o dia 23 e o dia 31 – 100% do 
valor da mensalidade.
5 - Excetuando as situações previstas nos nú-
meros 3 e 4, o valor da mensalidade é sempre 
igual ao comunicado na confirmação da reser-
va.
6 - A referida fatura pode ser liquidada por 

transferência bancária, por depósito em conta 
ou diretamente na Câmara Municipal - Gabinete 
de Apoio ao Munícipe.
7 - A interrupção do pagamento implica a anu-
lação da reserva. 
8 - O recomeço só é possível se existir vaga no 
horário pretendido e após o pagamento das 
mensalidades em atraso.

ARTIGO 28.º
COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA/CANCELA-

MENTO/SUSPENSÃO DA RESERVA
1 - As alterações a reservas devem ser comuni-
cadas por escrito para o endereço de correio 
eletrónico da confirmação da reserva, no prazo 
mínimo de 10 dias consecutivos, devendo o ser-
viço competente responder no mesmo prazo 
após a receção do mesmo.
2 - As anulações de qualquer reserva devem ser 
solicitadas por escrito.
3 - Apenas é considerada a dispensa de paga-
mento da reserva para anulações realizadas 
com uma antecedência igual ou superior a 10 
dias consecutivos, sendo considerada a data 
em que o documento é rececionado.
4 - Os pedidos de anulação de uma reserva es-
porádica devem ser feitos por escrito com 48h 
de antecedência.
5 - Os pedidos de alteração pontual aos perí-
odos reservados devem ser comunicados com 
uma antecedência mínima de 48 horas, estando 
a sua compensação dependente da disponibili-
dade de espaço e autorização dos serviços.
6 - As compensações referidas no número an-
terior, apenas podem ser realizadas durante o 
período da reserva do grupo.
7 – As ausências à atividade na piscina que não 
tenham sido comunicadas atempadamente não 
conferem direito a compensação ou reembolso.
8 - Não são autorizados quaisquer pedidos de 
suspensão de reservas.

ARTIGO 29.º
ASSISTÊNCIA ÀS AULAS

Não é permitido assistir às aulas, salvo quando 
devidamente autorizado pelos serviços do mu-
nicípio.
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ARTIGO 30.º
MATERIAL TÉCNICO

A utilização do material pedagógico e técni-
co disponível na instalação não está disponível 
para as reservas de grupo sem professor.

SECÇÃO IV
TREINO/AULAS PERSONALIZADAS

ARTIGO 31.º
CONCEITO

1 - As aulas/sessões de treino personalizado 
são atividades individualizadas, consoante as 
necessidades individuais dos seus utilizadores, 
orientadas por técnico especializado.
2 - As modalidades disponíveis são a hidrotera-
pia, a preparação desportiva/pedagógica espe-
cífica ou o treino personalizado.
3 - Para este serviço não existe um período leti-
vo pré-definido, por se considerar que as inscri-
ções resultam de necessidades muito específi-
cas e pontuais.

ARTIGO 32.º
INSCRIÇÃO

1 - As inscrições/reserva de horário para treino/
aulas personalizadas são efetuadas diretamen-
te na secretaria da piscina municipal.
2 - O serviço de treino/aulas personalizadas 
tem associado um custo de inscrição anual.
3 - Aplica-se a esta modalidade todas as regras 
de inscrição referidas no artigo 18º.

ARTIGO 33.º
NORMAS DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO

Aplica-se a esta modalidade todo o normativo 
referente a períodos de utilização e pagamento 
das mensalidades previstos para o regime de 
aulas, devendo o valor de cada aula/treino ser 
liquidado antes do seu início na secretaria da 
instalação.

CAPÍTULO IV
PREÇÁRIO

ARTIGO 34.º
PAGAMENTOS

1 - O preço de utilização da piscina encontra-se 
perfeitamente definido no preçário afixado em 
local visível, nas instalações.

2 - Não são autorizados reembolsos de qual-
quer pagamento efetuado, exceto em casos es-
peciais, devidamente autorizados pelo municí-
pio.
3 - Não são autorizadas transferências de va-
lores referentes ao pagamento do serviço de 
aulas.
4 - A transferência de saldo de utilização livre 
apenas pode ser efetuada, mediante pedido 
por escrito em formulário próprio na secretaria 
da piscina municipal, entre elementos de famí-
lia direta (pai, mãe, filho(s), avô, avó).

CAPÍTULO V
PESSOAL DE SERVIÇO

ARTIGO 35.º
FUNÇÕES

Os trabalhadores a exercer funções nas piscinas 
estão divididos pelas seguintes áreas de inter-
venção, sobre a supervisão do responsável, que 
garantem em conjunto o bom funcionamento 
das instalações:
a) Serviço de vigilância e segurança: manuten-
ção das regras de segurança aquática dentro 
da piscina, predominantemente nas áreas de 
planos de água e eventuais prestações de pri-
meiros socorros;
b) Serviço de receção e secretariado: atendi-
mento geral, pagamentos, informações, venda 
de artigos e expediente diverso;
c) Serviço de higiene e limpeza: manutenção 
das devidas condições higiénico-sanitárias em 
toda a instalação;
d) Serviço de manutenção da qualidade da 
água: gestão dos diversos parâmetros de quali-
dade da água e dos diversos equipamentos de 
apoio.

CAPÍTULO VI
BAR

ARTIGO 36.º
BAR

1 - O acesso ao bar é condicionado aos utiliza-
dores da piscina, durante o período de abertura 
da mesma ao público.
2 – Encontrando-se a exploração do bar em re-
gime de concessão o título legitimador deve 
prever especificamente que: 
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a) É da responsabilidade do concessionário o 
cumprimento das leis do sector, bem como as 
disposições presentes nestas normas, na parte 
que lhes diz respeito;
b) O concessionário do bar não pode interferir 
no funcionamento das instalações;
c) Os funcionários do bar não podem realizar 
serviços na zona da piscina;
d) O abastecimento do bar apenas pode ser 
efetuado pela porta de serviço.

PARTE II
PISCINA DESCOBERTA

CAPÍTULO I
REGRAS DE ACESSO E UTILIZAÇÃO

ARTIGO 37.º
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

A piscina descoberta funciona de junho a se-
tembro, podendo este período ser alterado me-
diante deliberação da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia.

ARTIGO 38.º
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ACESSO

1 - A idade mínima de acesso é comprovada 
mediante a apresentação de documento de 
identificação comprovativo.
2 - As crianças com idade inferior ou igual a 
12 anos têm de ser, obrigatoriamente, acompa-
nhadas por um adulto, que se responsabiliza 
pela sua vigilância e comportamentos.
3 - A compra de entrada diária é efetuada no 
acesso exterior à bilheteira, por ordem de che-
gada.
4 - A entrada na piscina é efetuada por ordem 
de chegada à fila de acesso ao torniquete, após 
aquisição de bilhete válido e respetiva pulseira.
5 - O acesso à piscina é feito, exclusivamente, 
através do torniquete.
6 - O vestuário admitido é fato de banho e/ou 
biquíni e o calção masculino sem bolsos, pelo 
que não é permitida a permanência nos tan-
ques da piscina com calçado ou outra roupa 
não adequada ao meio aquático.
7 - É obrigatória a utilização de chuveiro e lava-
-pés, antes da entrada nos tanques.
8 - Todos os utilizadores entre as 12:00 e as 

15:00 podem ausentar-se, temporariamente, 
das instalações após registo de saída no balcão 
de atendimento.
9 - Todos os utilizadores devem sair do plano 
de água 30 minutos antes do horário de fecho 
da instalação.

ARTIGO 39.º
PROIBIÇÕES ESPECÍFICAS

No interior das instalações da piscina desco-
berta é interdita/o:
a) A entrada de bebés nos tanques, sem o uso 
de fraldas apropriadas para o meio aquático;
b) Mergulhar;
c) A prática de topless;
d) Projetar água para o exterior do plano de 
água;
e) A entrada na instalação de objetos cortantes 
(garrafas, facas, outros), armas de fogo ou ar-
mas brancas, espingardas de pesca submarina, 
entre outros, em todo o recinto da piscina, ex-
ceto por forças policiais e em serviço;
f) O uso de rádios ou aparelhos de som, exceto 
se utilizados com auscultadores;
g) A entrada de animais nas instalações, exceto 
cães-guia devidamente credenciados, devendo 
aguardar no átrio da piscina, garantindo-se o 
acompanhamento personalizado do utilizador 
a partir desse local;
h) A entrada de guarda-sóis, para-ventos, tol-
dos ou objetos semelhantes, bem como cadei-
ras de praia;
i) Alterar a disposição das espreguiçadeiras;
j) Comer, consumir bebidas alcoólicas e fumar 
em toda a instalação, exceto nos locais assina-
lados para o efeito;
k) Transportar para o interior da instalação 
qualquer tipo de comida (quente e/ou fria), ex-
ceto menus elaborados para crianças com ida-
de inferior a 6 anos;
l) O uso de pastilha elástica ou quaisquer ob-
jetos na boca, durante a permanência no plano 
de água;
m) A permanência na piscina infantil de indiví-
duos com idade superior a 12 anos, exceto no 
caso de acompanhamento das crianças;
n) A utilização de boias, barbatanas, colchões, 
equipamento de mergulho, barcos insufláveis 
ou a entrada de embarcações, bem como uten-
sílios de pesca para o interior da piscina, exceto 
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em atividades devidamente autorizadas;
o) Cortar a barba e fazer a depilação nas insta-
lações;
p) A utilização de óculos de vidro, brincos, pul-
seiras e fios, durante a permanência na água;
q) Utilizar as instalações e/ou equipamentos 
com fins lucrativos, exceto se previamente au-
torizado pela Câmara Municipal.

ARTIGO 40.º
PULSEIRAS

No âmbito da utilização da piscina descoberta 
temos dois tipos de pulseiras:
1. Pulseira de acesso:
a) Diário: Pulseira fornecida e colocada pelo 
funcionário no ato da venda do ingresso diário, 
de natureza pessoal e intransmissível, de uso 
obrigatório, durante a utilização do espaço;
b) Carregamento: Pulseira com entradas pré-
-pagas para um período de tempo específico 
(semanal, quinzenal ou mensal), devendo ser 
usada durante todo o período de permanência 
nas instalações, bem como para aceder e sair 
das mesmas. Esta pulseira tem carácter pessoal 
e intransmissível, pelo que o utilizador deverá 
ter sempre em sua posse o recibo comprovati-
vo da aquisição da respetiva pulseira.
2. Pulseira do bengaleiro: Aos utilizadores que 
utilizem o bengaleiro são entregues pulseiras 
com o número da respetiva cruzeta com os 
seus pertences, a qual deve ser apresentada e 
devolvida no momento do levantamento dos 
mesmos.

ARTIGO 41.º
LIMITAÇÃO À UTILIZAÇÃO DAS INSTALA-

ÇÕES
1 – A utilização de parte ou da totalidade das 
instalações pode ser limitada, para efeitos de 
realização de atividades pontuais (tais como 
obras, manutenção, eventos culturais e/ou des-
portivos, entre outros), comprometendo-se a 
câmara municipal a avisar os utilizadores com a 
devida antecedência através de mensagem afi-
xada nas instalações em local visível, sem que 
a limitação confira ao utilizador qualquer dedu-
ção nos preços de utilização.
2 - A entrada de utilizadores nas instalações 
pode ser suspensa, quando se verificar lotação 
esgotada.

3 - A câmara municipal não se responsabiliza 
pelas alterações climatéricas que possam dar 
origem ao encerramento total ou parcial das 
instalações.
4 - O uso da instalação é vedado aos utiliza-
dores portadores de doenças contagiosas, do-
enças de pele, lesões abertas ou cobertas com 
pensos ou doenças de olhos, nariz ou ouvidos, 
assumindo o utente a responsabilidade pelo in-
cumprimento deste dever.

ARTIGO 42.º
LOTAÇÃO MÁxIMA INSTANTÂNEA

A lotação máxima instantânea é de 300 pes-
soas.

ARTIGO 43.º
BENGALEIRO

1 - São disponibilizadas cruzetas para o depó-
sito de bens (em número limitado e por ordem 
de chegada) enquanto o utilizador estiver a fre-
quentar as instalações da piscina.
2 - A cruzeta com o vestuário deve ser entre-
gue ao responsável pelo espaço, recebendo o 
utilizador em troca uma pulseira com o número 
de identificação da cruzeta que lhe diz respeito.
3 - O vestuário só é entregue contra a apresen-
tação da pulseira numerada, identificativa da 
cruzeta, a qual é devolvida após a utilização. 
4 - Em caso do extravio da pulseira numerada, 
o utilizador deve apresentar um documento de 
identificação pessoal, com fotografia, duas tes-
temunhas ou aguardar pelo fecho das instala-
ções.
5 - A Câmara Municipal não se responsabiliza 
pelo desaparecimento ou extravio da pulseira 
numerada.
6 - A Câmara Municipal não assume qualquer 
obrigação de guarda dos bens colocados na 
cruzeta pelo utilizador, não se responsabilizan-
do em caso de perda, furto ou roubo.

ARTIGO 44.º
BALNEÁRIO

1 - As instalações estão providas de balneários 
separados por sexo, encontrando-se estes divi-
didos em chuveiros coletivos, vestiário coletivo 
e vestiário individual com chuveiro e zona de 
sanitários.
2 - Não é permitida a utilização de balneários 
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ou sanitários destinados a determinado sexo, 
por indivíduos do sexo oposto, salvo crianças 
até aos 7 anos, inclusive, que podem utilizar o 
balneário do sexo oposto, desde que acompa-
nhados por adulto, desse sexo.
3 - O uso dos mesmos está condicionado ao 
período de tempo indispensável para troca de 
roupa e/ou duche.
4 - Não existem vestiários marcados ou reser-
vados, estando os mesmos à disposição de to-
dos os utilizadores.
5 - Salvo os casos de utentes portadores de de-
ficiência, não é permitida a utilização de bal-
neários ou sanitários destinados a determinado 
sexo, por indivíduos do sexo oposto, devendo 
esta utilização ser coordenada com os funcio-
nários da instalação.

CAPÍTULO II
PREÇÁRIO

ARTIGO 45.º
TIPOS DE BILHETE DE INGRESSO

a) Bilhete diário: corresponde a uma entrada 
válida para o dia da aquisição do bilhete;
b) Bilhete de meio-dia: é aplicável a entradas 
a partir das 15:00 até à hora de encerramento;
c) Bilhete de final de dia: é aplicável a entradas 
a partir das 17:00 até à hora de encerramento;
d) Pacote família: é aplicável a famílias, constitu-
ídas no mínimo por dois adultos e uma criança, 
sendo-lhe aplicável um desconto sobre o preço 
fixado em cada uma das entradas. A relação de 
parentesco deverá ser avós /filhos/netos/tios/
sobrinhos/conjugues.

ARTIGO 46.º
TIPOS DE UTILIZADORES

Na piscina descoberta são considerados os se-
guintes utilizadores: 
a) Adulto: utilizador com mais de 18 anos (in-
clusive);
b) Criança: utilizador com idade compreendida 
entre os 3 e os 17 anos (inclusive);
c) Bebés: utilizador com idade compreendida 
entre os 3 meses e os 2 anos (inclusive) – sem 
direito a espreguiçadeira.
d) Sénior: indivíduos com mais de 65 anos de 
idade (inclusive)

ARTIGO 47.º
PAGAMENTOS

1 - O preço de utilização da piscina encontra-se 
definido no preçário afixado em local visível, 
nas instalações.
2 - O direito de admissão à piscina é condicio-
nado ao pagamento dos respetivos preços.
3 - Todas as entradas pagas conferem direito a 
espreguiçadeiras, porém não garantem espre-
guiçadeiras juntas.
4 - Os bebés e as crianças até aos 2 anos têm 
entrada gratuita, mediante apresentação de 
documento comprovativo (cédula/cartão de ci-
dadão), sem no entanto terem direito a espre-
guiçadeira.
5 - Os utilizadores com mais de 65 anos de ida-
de (inclusive) usufruem de preço mais reduzido, 
devendo obrigatoriamente apresentar o cartão 
de cidadão/bilhete de identidade.
6 - O utilizador deve conservar o bilhete e a pul-
seira de acesso até ao final do dia.
7 - Os bilhetes e pulseiras adquiridos são váli-
dos apenas para os períodos definidos no ato 
de compra dos mesmos, comprovados pelo 
respetivo recibo.
8 - Qualquer utilizador que não esteja autoriza-
do a permanecer nas instalações, por contrariar 
as normas estabelecidas pelo presente regula-
mento, não tem direito a restituição do valor de 
ingresso.
9 - Não são autorizados reembolsos de quais-
quer pagamentos efetuados, exceto em casos 
especiais, devidamente autorizados pelo muni-
cípio.
10 - Não são permitidas trocas de pulseiras de 
acesso, nem transferência de saldos de entra-
das.
11 - As pulseiras de acesso de carregamento, 
correspondem a um conjunto de bilhetes diá-
rios (de dia inteiro), definidos para um deter-
minado período de tempo, definido no ato da 
compra, garantindo desta forma a vaga na pis-
cina, não conferindo lugar marcado.

CAPÍTULO II
PESSOAL DE SERVIÇO

ARTIGO 48.º
FUNÇÕES
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Os trabalhadores a exercer funções na piscina 
descoberta estão divididos pelas seguintes áre-
as de intervenção, sobre a supervisão do res-
ponsável, que garantem em conjunto o bom 
funcionamento das instalações:
a) Serviço de vigilância e segurança: manuten-
ção das regras de segurança aquática dentro 
da piscina, predominantemente nas áreas de 
planos de água e eventuais prestações de pri-
meiros socorros;
b) Serviço de receção e secretariado: atendi-
mento geral, pagamentos, informações, venda 
de artigos e expediente diverso;
c) Serviço de higiene e limpeza: manutenção 
das devidas condições higiénico-sanitárias em 
toda a instalação;
d) Serviço de manutenção da qualidade da 
água: gestão dos diversos parâmetros de quali-
dade da água e dos diversos equipamentos de 
apoio.

CAPÍTULO III
BAR / RESTAURANTE

ARTIGO 49.º
BAR

1 - O acesso ao bar é condicionado aos utiliza-
dores da piscina, durante o período de abertura 
da mesma ao público.
2 – Encontrando-se a exploração do bar em re-
gime de concessão o título legitimador deve 
prever especificamente que: 
a) É da responsabilidade do concessionário o 
cumprimento das leis do sector, bem como as 
disposições presentes nestas normas, na parte 
que lhes diz respeito;
b) O concessionário não pode interferir no fun-
cionamento das instalações;
c) Os funcionários não podem realizar serviços 
na zona da piscina;
d) O abastecimento apenas pode ser efetuado 
pela porta de serviço.

ARTIGO 50.º
RESTAURANTE

1 - O acesso ao restaurante é livre, contudo os 
clientes deste espaço para usufruírem dos ser-
viços de piscina têm de comprar o ingresso na 
receção, entrando pelo torniquete.
2 – Encontrando-se a exploração do restauran-

te em regime de concessão o título legitimador 
deve prever especificamente que: 
a) É da responsabilidade do concessionário o 
cumprimento das leis do sector, bem como as 
disposições presentes nestas normas, na parte 
que lhes diz respeito;
b) O concessionário não pode interferir no fun-
cionamento das instalações;
c) Os funcionários não podem realizar serviços 
na zona da piscina;
d) O abastecimento apenas pode ser efetuado 
pela porta de serviço.

aNeXO II
REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS PAVILHÕES 

DESPORTIVOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1º
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

Os pavilhões desportivos funcionam durante 
todo o ano, com as interrupções a seguir desig-
nadas, sem prejuízo de outras que o Município 
entenda por convenientes: 1 de janeiro, Domin-
go de Páscoa, 1º de Maio, 25 de dezembro e fe-
riado municipal.

ARTIGO 2º
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Os pavilhões desportivos podem ser utilizados 
nos seguintes horários:
a) Horário Normal – Utilização das instala-
ções desportivas de segunda a sexta-feira das 
09h00 às 18h00.
b) Horário Nobre - Utilização das instalações 
desportivas de segunda a sexta-feira das 18h00 
às 24h00 e aos sábados, domingos e feriados.

ARTIGO 3º
ENCERRAMENTO

Para efeitos do disposto no artigo 7º do Capí-
tulo II do Regulamento Geral, os pavilhões des-
portivos encerram preferencialmente no pe-
ríodo compreendido entre 15 de julho e 15 de 
agosto.

CAPÍTULO II
ACESSO E UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
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ARTIGO 4º
REGIME DE UTILIZAÇÃO

A utilização dos pavilhões desportivos pode re-
vestir as seguintes modalidades:
a) Cedência Regular - Prevê a cedência das ins-
talações desportivas com carácter de regulari-
dade durante a época desportiva e, no mínimo, 
uma hora por semana. 
b) Cedência Pontual – Prevê uma utilização 
pontual das instalações, não preenchendo os 
pressupostos de regularidade definidos na alí-
nea anterior.

ARTIGO 5º
ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO

1 - A utilização dos pavilhões desportivos res-
peita a seguinte ordem de prioridades:
a) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza despor-
tiva;
b) Competições desportivas oficiais, promovi-
das por clubes e associações sedeados no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia;
c) Atividades promovidas pelas escolas públi-
cas sediadas em Vila Nova de Gaia, de natureza 
desportiva, realizadas no período letivo até às 
17h30;
d) Atividades desportivas promovidas pela 
Juntas/Uniões de Freguesia do Município de 
Vila Nova de Gaia;
e) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza cultural, 
cívica, social, recreativa ou de lazer; 
f) Atividades desportivas promovidas por Clu-
bes e Associações sediadas no Município;
g) Atividades promovidas pela Juntas/Uniões 
de Freguesia do Município de Vila Nova de Gaia 
e pelas escolas públicas sediadas em Vila Nova 
de Gaia, de natureza cultural, realizadas no pe-
ríodo letivo até às 17h30;
h) Atividades desportivas desenvolvidas por 
empresas e outras entidades coletivas não es-
pecificadas e atividades desportivas desenvol-
vidas por particulares que enquadrem grupos 
informais de utilizadores.
2 - Concorrendo na respetiva classe clubes e 
associações, é dada preferência aos casos de 
prática desportiva federada e, entre estes, aos 
que militem em escalão de formação competi-
tivo superior.

3 - Concorrendo na respetiva classe outros gru-
pos, entidades ou particulares, é dada preferên-
cia ao pedido primeiramente apresentado, que 
obedeça aos requisitos e condições estabeleci-
dos neste regulamento.
4 - Os serviços municipais responsáveis pela 
gestão dos equipamentos desportivos podem 
alterar a ordem de preferência estabelecida e 
criar situações de preferência não previstas nos 
números anteriores, quando surjam circunstân-
cias supervenientes, urgentes, excecionais, de 
interesse municipal, distrital ou nacional que 
pela sua natureza e importância justifiquem 
nova ordem de prioridades.

CAPÍTULO III
PROCEDIMENTO

ARTIGO 6º
INSTRUÇÃO DO PEDIDO

1 - Os pedidos de cedência das instalações 
desportivas municipais são apresentados por 
escrito através de requerimento entregue pes-
soalmente no Gabinete de Apoio ao Munícipe 
(GAM), na respetiva instalação desportiva ou 
enviado por correio eletrónico para: desporto@
cm-gaia.pt.
2 - O pedido de utilização regular deve ser re-
querido até ao dia 15 de julho de cada ano.
3 - Os pedidos de utilização regular que não 
sejam formulados até ao dia 15 de julho de cada 
ano, serão considerados para efeitos de orde-
nação de listas de espera.
4 - O pedido de utilização pontual deve ser re-
querido com a antecedência mínima de 20 dias 
úteis relativamente à data previsível do início 
da atividade.
5 - O pedido deve ser acompanhado dos se-
guintes elementos:
a) Identificação completa da entidade reque-
rente e dos respetivos representantes ou res-
ponsáveis;
b) Identificação da modalidade ou atividade a 
praticar, número e identificação dos pratican-
tes e do escalão etário dos mesmos, caso seja 
aplicável;
c) Identificação da instalação pretendida;
d) Período e horário de utilização pretendido;
e) Identificação da pessoa responsável que 
acompanha os utilizadores;
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f) Identificação dos praticantes federados, 
identificação da federação e do respetivo esca-
lão, caso seja aplicável;
g) Termo de responsabilidade e aceitação das 
normas previstas neste regulamento;
h) Menção de outros dados que se afigurem re-
levantes para o efeito do disposto no presente 
regulamento, nomeadamente, no caso de ativi-
dades com fins lucrativos.
6 - Do requerimento deve constar ainda a indi-
cação da pretensão de cedência de bancadas 
ou de espaços habitualmente destinados à pre-
sença de público.
7 - Em caso de omissão do disposto no número 
anterior, presume-se que aqueles espaços não 
estão incluídos na cedência, salvo se o contrá-
rio resultar inequivocamente da natureza do 
evento.

ARTIGO 7º
APRECIAÇÃO DO PEDIDO

Todos os pedidos de utilização são apreciados 
pelos serviços municipais responsáveis pela 
gestão das instalações desportivas.

ARTIGO 8º
DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PE-

DIDO
1 - O deferimento ou indeferimento do pedido 
de utilização é comunicado à entidade ou par-
ticular que a solicitou devendo a comunicação 
especificar a identificação do requerente inte-
ressado, a instalação em causa, o período de 
utilização, os condicionamentos estabelecidos 
pela Câmara, o montante da quantia a pagar e, 
no caso de indeferimento, a respetiva justifica-
ção.
2 - Nos pedidos de cedência regular, os serviços 
municipais responsáveis pela gestão dos equi-
pamentos desportivos comunicam aos interes-
sados os espaços e horários atribuídos, até ao 
dia 15 de agosto.

aNeXO III
REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS POLIDES-

PORTIVOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1º
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

Os polidesportivos funcionam durante todo o 
ano, com as interrupções a seguir designadas, 
sem prejuízo de outras que o Município enten-
da por convenientes: 1 de janeiro, Domingo de 
Páscoa, 1º de Maio, 25 de dezembro e feriado 
municipal.

ARTIGO 2º
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O horário de funcionamento dos polidesporti-
vos pode revestir as seguintes modalidades:
a) Horário Normal – Utilização das instalações 
desportivas, de segunda a sexta-feira, no perí-
odo compreendido entre as 09h00 e as 18h00;
b) Horário Nobre - Utilização das instalações 
desportivas, de segunda a sexta-feira, no perí-
odo compreendido entre as 18h00 às 24h00 e 
aos sábados, domingos e feriados.

ARTIGO 3º
ENCERRAMENTO

Para efeitos do disposto no artigo 7º do Capítu-
lo II do Regulamento Geral, os polidesportivos 
encerram preferencialmente no período com-
preendido entre 15 de julho e 15 de agosto.

CAPÍTULO II
ACESSO E UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

ARTIGO 4º
REGIME DE UTILIZAÇÃO

A utilização dos polidesportivos pode revestir 
as seguintes modalidades:
a) Cedência Regular - Prevê a cedência das ins-
talações desportivas com carácter de regulari-
dade durante a época desportiva e, no mínimo, 
uma hora por semana. 
b) Cedência Pontual – Prevê uma utilização 
pontual das instalações, não preenchendo os 
pressupostos de regularidade definidos na alí-
nea anterior.

ARTIGO 5º
ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO

1 -A utilização dos polidesportivos respeita a 
seguinte ordem de prioridades:
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a) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza despor-
tiva;
b) Competições desportivas oficiais, promovi-
das por clubes e associações sedeados no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia;
c) Atividades promovidas pelas escolas públi-
cas sediadas em Vila Nova de Gaia, de natureza 
desportiva, realizadas no período letivo até às 
17h30;
d) Atividades desportivas promovidas pela 
Juntas/Uniões de Freguesia do Município de 
Vila Nova de Gaia;
e) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza cultural, 
cívica, social, recreativa ou de lazer; 
f) Atividades desportivas promovidas por Clu-
bes e Associações sediadas no Município;
g) Atividades promovidas pela Juntas/Uniões 
de Freguesia do Município de Vila Nova de Gaia 
e pelas escolas públicas sediadas em Vila Nova 
de Gaia, de natureza cultural, realizadas no pe-
ríodo letivo até às 17h30;
h) Atividades desportivas desenvolvidas por 
empresas e outras entidades coletivas não es-
pecificadas e atividades desportivas desenvol-
vidas por particulares que enquadrem grupos 
informais de utilizadores.
2 - Concorrendo na respetiva classe clubes e 
associações, é dada preferência aos casos de 
prática desportiva federada e, entre estes, aos 
que militem em escalão de formação competi-
tivo superior.
3 - Concorrendo na respetiva classe outros gru-
pos, entidades ou particulares, é dada preferên-
cia ao pedido primeiramente apresentado, que 
obedeça aos requisitos e condições estabeleci-
dos neste regulamento.
4 - Os serviços municipais responsáveis pela 
gestão dos equipamentos desportivos podem 
alterar a ordem de preferência estabelecida e 
criar situações de preferência não previstas nos 
números anteriores, quando surjam circunstân-
cias supervenientes, urgentes, excecionais, de 
interesse municipal, distrital ou nacional que 
pela sua natureza e importância justifiquem 
nova ordem de prioridades.

CAPÍTULO III
PROCEDIMENTO

ARTIGO 6º
INSTRUÇÃO DO PEDIDO

1 - Os pedidos de cedência das instalações 
desportivas municipais são apresentados por 
escrito através de requerimento entregue pes-
soalmente no Gabinete de Apoio ao Munícipe 
(GAM), na respetiva instalação desportiva ou 
enviado por correio eletrónico para: desporto@
cm-gaia.pt.
2 - O pedido de utilização regular deve ser re-
querido até ao dia 15 de julho de cada ano.
3 - Os pedidos de utilização regular que não 
sejam formulados até ao dia 15 de julho de cada 
ano, serão considerados para efeitos de orde-
nação de listas de espera.
4 - O pedido de utilização pontual deve ser re-
querido com a antecedência mínima de 20 dias 
úteis relativamente à data previsível do início 
da atividade.
5. O pedido deve ser acompanhado dos seguin-
tes elementos:
a) Identificação completa da entidade reque-
rente e dos respetivos representantes ou res-
ponsáveis;
b) Identificação da modalidade ou atividade a 
praticar, número e identificação dos pratican-
tes e do escalão etário dos mesmos, caso seja 
aplicável;
c) Identificação da instalação pretendida;
d) Período e horário de utilização pretendido;
e) Identificação da pessoa responsável que 
acompanha os utilizadores;
f) Identificação dos praticantes federados, 
identificação da federação e do respetivo esca-
lão, caso seja aplicável;
g) Termo de responsabilidade e aceitação das 
normas previstas neste regulamento;
h) Menção de outros dados que se afigurem re-
levantes para o efeito do disposto no presente 
regulamento, nomeadamente, no caso de ativi-
dades com fins lucrativos.
6 - Do requerimento deve constar ainda a indi-
cação da pretensão de cedência de bancadas 
ou de espaços habitualmente destinados à pre-
sença de público.
7 - Em caso de omissão do disposto no número 
anterior, presume-se que aqueles espaços não 
estão incluídos na cedência, salvo se o contrá-
rio resultar inequivocamente da natureza do 
evento.
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ARTIGO 7º
APRECIAÇÃO DO PEDIDO

Todos os pedidos de utilização são apreciados 
pelos serviços municipais responsáveis pela 
gestão das instalações desportivas.

ARTIGO 8º
DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PE-

DIDO
1 - O deferimento ou indeferimento do pedido 
de utilização é comunicado à entidade ou par-
ticular que a solicitou devendo a comunicação 
especificar a identificação do requerente inte-
ressado, a instalação em causa, o período de 
utilização, os condicionamentos estabelecidos 
pela Câmara, o montante da quantia a pagar e, 
no caso de indeferimento, a respetiva justifica-
ção.
2 - Nos pedidos de cedência regular, os serviços 
municipais responsáveis pela gestão dos equi-
pamentos desportivos comunicam aos interes-
sados os espaços e horários atribuídos, até ao 
dia 30 de agosto.

aNeXO IV
REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS GRANDES 

CAMPOS DE FUTEBOL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1º
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

Os grandes campos de futebol funcionam du-
rante todo o ano, com as interrupções a seguir 
designadas, sem prejuízo de outras que o Mu-
nicípio entenda por convenientes: 1 de janeiro, 
Domingo de Páscoa, 1º de Maio, 25 de dezem-
bro e feriado municipal.

ARTIGO 2º
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Os grandes campos de futebol podem ser utili-
zados das 8h00 às 24h00.

ARTIGO 3º
ENCERRAMENTO

Para efeitos do disposto no artigo 7º do Capí-
tulo II do Regulamento Geral, os grandes cam-
pos de futebol encerram preferencialmente no 

período compreendido entre 15 de julho e 31 de 
julho.

CAPÍTULO II
ACESSO E UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

ARTIGO 4º
REGIME DE UTILIZAÇÃO

1 - Os grandes campos de futebol são compos-
tos pelos seguintes espaços de prática despor-
tiva:
a) Campos de relva natural;
b) Campos de relva sintética.
2 - A lotação máxima de utilização dos campos 
de relva natural é de 50 adultos ou 100 crianças.
3 - A utilização dos grandes campos de futebol 
pode revestir as seguintes modalidades:
a) Cedência Regular - Prevê a cedência das ins-
talações desportivas com carácter de regulari-
dade para o período compreendido entre 1 de 
Agosto e 30 de Junho e, no mínimo, uma hora 
por semana; 
b) Cedência Pontual – Prevê uma utilização 
pontual das instalações, não preenchendo os 
pressupostos de regularidade definidos na alí-
nea anterior.

ARTIGO 5º
ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO

1 - A utilização dos grandes campos de futebol 
respeita a seguinte ordem de prioridades:
a) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza despor-
tiva;
b) Competições desportivas oficiais, promovi-
das por clubes e associações sedeados no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia;
c) Atividades promovidas pelas escolas públi-
cas sediadas em Vila Nova de Gaia, de natureza 
desportiva, realizadas no período letivo até às 
17h30;
d) Atividades desportivas promovidas pela 
Juntas/Uniões de Freguesia do Município de 
Vila Nova de Gaia;
e) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza cultural, 
cívica, social, recreativa ou de lazer; 
f) Atividades desportivas promovidas por Clu-
bes e Associações sediadas no Município;
g) Atividades promovidas pela Juntas/Uniões 
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de Freguesia do Município de Vila Nova de Gaia 
e pelas escolas públicas sediadas em Vila Nova 
de Gaia, de natureza cultural, realizadas no pe-
ríodo letivo até às 17h30;
h) Atividades desportivas desenvolvidas por 
empresas e outras entidades coletivas não es-
pecificadas e atividades desportivas desenvol-
vidas por particulares que enquadrem grupos 
informais de utilizadores.
2 - Concorrendo na respetiva classe clubes e 
associações, é dada preferência aos casos de 
prática desportiva federada e, entre estes, aos 
que militem em escalão de formação competi-
tivo superior.
3 - Concorrendo na respetiva classe outros gru-
pos, entidades ou particulares, é dada preferên-
cia ao pedido primeiramente apresentado, que 
obedeça aos requisitos e condições estabeleci-
dos neste regulamento.
4 - Os serviços municipais responsáveis pela 
gestão dos equipamentos desportivos podem 
alterar a ordem de preferência estabelecida e 
criar situações de preferência não previstas nos 
números anteriores, quando surjam circunstân-
cias supervenientes, urgentes, excecionais, de 
interesse municipal, distrital ou nacional que 
pela sua natureza e importância justifiquem 
nova ordem de prioridades.

CAPÍTULO III
PROCEDIMENTO

ARTIGO 6º
INSTRUÇÃO DO PEDIDO

1 - Os pedidos de cedência das instalações 
desportivas municipais são apresentados por 
escrito através de requerimento entregue pes-
soalmente no Gabinete de Apoio ao Munícipe 
(GAM), na respetiva instalação desportiva ou 
enviado por correio eletrónico para: desporto@
cm-gaia.pt.
2 - O pedido de utilização regular deve ser re-
querido até ao dia 15 de junho de cada ano.
3 - Os pedidos de utilização regular que não se-
jam formulados até ao dia 15 de junho de cada 
ano, serão considerados para efeitos de orde-
nação de listas de espera.
4 - O pedido de utilização pontual deve ser re-
querido com a antecedência mínima de 10 dias 
úteis relativamente à data previsível do início 

da atividade.
5 - O pedido deve ser acompanhado dos se-
guintes elementos:
a) Identificação completa da entidade reque-
rente e dos respetivos representantes ou res-
ponsáveis;
b) Identificação da modalidade ou atividade a 
praticar, número e identificação dos pratican-
tes e do escalão etário dos mesmos, caso seja 
aplicável;
c) Identificação da instalação pretendida;
d) Período e horário de utilização pretendido;
e) Identificação da pessoa responsável que 
acompanha os utilizadores;
f) Identificação dos praticantes federados, 
identificação da federação e do respetivo esca-
lão, caso seja aplicável;
g) Termo de responsabilidade e aceitação das 
normas previstas neste regulamento;
h) Menção de outros dados que se afigurem re-
levantes para o efeito do disposto no presente 
regulamento, nomeadamente, no caso de ativi-
dades com fins lucrativos.

ARTIGO 7º
APRECIAÇÃO DO PEDIDO

Todos os pedidos de utilização são apreciados 
pelos serviços municipais responsáveis pela 
gestão das instalações desportivas.

ARTIGO 8º
DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PE-

DIDO
1 - O deferimento ou indeferimento do pedido 
de utilização é comunicado à entidade ou par-
ticular que a solicitou devendo a comunicação 
especificar a identificação do requerente inte-
ressado, a instalação desportiva em causa, o 
período de utilização, os condicionamentos es-
tabelecidos pela Câmara, o montante da quan-
tia a pagar e, no caso de indeferimento, a res-
petiva justificação.
2 - Nos pedidos de cedência regular, os serviços 
municipais responsáveis pela gestão dos equi-
pamentos desportivos comunicam aos interes-
sados os espaços e horários atribuídos, até ao 
dia 15 de julho.

aNeXO V
REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS PISTAS DE 

ATLETISMO
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1º
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

A época desportiva das pistas de atletismo 
decorre no período compreendido entre 1 de 
agosto e 30 de junho do ano seguinte.

ARTIGO 2º
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

1 - As pistas de atletismo funcionam das 08h00 
às 22h00.
2 - O horário pode ser alterado, com aviso pré-
vio de 8 dias, tendo em conta os fluxos da pro-
cura, não podendo contudo ser mais alargado 
do que o horário geral de funcionamento dos 
Complexos Desportivos, salvo autorização su-
perior.

ARTIGO 3º
ENCERRAMENTO

Para além das situações descritas no Capítulo 
II do Regulamento Geral, as pistas de atletismo 
podem encerrar em períodos cuja frequência 
de utilização não justifique o seu funcionamen-
to.

CAPÍTULO II
ACESSO E UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

ARTIGO 4º
REGIME DE UTILIZAÇÃO

A utilização das pistas de atletismo pode reves-
tir as seguintes modalidades:
a) Cedência Regular Anual – Prevê a cedência 
das instalações desportivas no período com-
preendido entre os meses de Agosto e Junho 
do ano seguinte.
b) Cedência Pontual – Prevê uma utilização 
pontual das instalações, não preenchendo os 
pressupostos de regularidade definidos na alí-
nea anterior.

ARTIGO 5º
ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO

1 - A utilização das pistas de atletismo respeita 
a seguinte ordem de prioridades:
a) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza despor-

tiva;
b) Competições desportivas oficiais, promovi-
das por clubes e associações sedeados no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia;
c) Atividades promovidas pelas escolas públi-
cas sediadas em Vila Nova de Gaia, de natureza 
desportiva, realizadas no período letivo até às 
17h30;
d) Atividades desportivas promovidas pela 
Juntas/Uniões de Freguesia do Município de 
Vila Nova de Gaia;
e) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, de natureza cultural, 
cívica, social, recreativa ou de lazer; 
f) Atividades desportivas promovidas por Clu-
bes e Associações sediadas no Município;
g) Atividades promovidas pela Juntas/Uniões 
de Freguesia do Município de Vila Nova de Gaia 
e pelas escolas públicas sediadas em Vila Nova 
de Gaia, de natureza cultural, realizadas no pe-
ríodo letivo até às 17h30;
h) Atividades desportivas desenvolvidas por 
empresas e outras entidades coletivas não es-
pecificadas e atividades desportivas desenvol-
vidas por particulares que enquadrem grupos 
informais de utilizadores.
2 - Concorrendo na respetiva classe clubes e 
associações, é dada preferência aos casos de 
prática desportiva federada e, entre estes, aos 
que militem em escalão de formação competi-
tivo superior.
3 - Concorrendo na respetiva classe outros gru-
pos, entidades ou particulares, é dada preferên-
cia ao pedido primeiramente apresentado, que 
obedeça aos requisitos e condições estabeleci-
dos neste regulamento.
4 - Os serviços municipais responsáveis pela 
gestão dos equipamentos desportivos podem 
alterar a ordem de preferência estabelecida e 
criar situações de preferência não previstas nos 
números anteriores, quando surjam circunstân-
cias supervenientes, urgentes, excecionais, de 
interesse municipal, distrital ou nacional que 
pela sua natureza e importância justifiquem 
nova ordem de prioridades.

ARTIGO 6.º
CONDIÇÕES DE ACESSO ESPECÍFICAS

1 - A abertura dos balneários é da responsabi-
lidade do funcionário de serviço na instalação 
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desportiva, o qual deve entregar as chaves dos 
mesmos ao responsável pelo grupo no início 
do período de utilização, findo o qual as chaves 
são devolvidas.
2 - Não é permitida a permanência de utentes 
nos corredores dos balneários.
3 - O acompanhamento aos balneários por par-
te dos Encarregados de Educação só é possível 
no caso de atletas com idade igual ou inferior a 
9 anos e deve restringir-se a essa área.

ARTIGO 7.º
REGRAS DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICAS DAS 

PISTAS DE ATLETISMO
Os utentes das pistas de atletismo devem obri-
gatoriamente cumprir as seguintes regras de 
utilização:
a) Utilizar o espaço exterior às pistas de atletis-
mo para os treinos ligeiros ou para as recupera-
ções de lesões;
b) Os materiais (engenhos, barreiras, blocos de 
partida, etc.), que pertencem às pistas de atle-
tismo podem ser utilizados pelos treinadores, 
atletas, escolas, clubes ou outras entidades, 
desde que autorizados, sendo obrigatória a sua 
entrega no final da respetiva utilização;
c) Os treinos e competições de lançamento dos 
pesos são efetuados no sector exterior da pista, 
exceto em grandes competições onde seja ne-
cessário mais de um sector;
d) Os treinos e competições de lançamento do 
disco e martelo são efetuados no sector pró-
prio, após autorização para o efeito, quando 
aplicável;
e) Em situação de treino é interdita a utilização 
da PISTA 1, excetuando-se os casos de testes 
específicos e treino de “séries” longas;
f) Em situação de treino, os corredores centrais 
devem ser utilizados exclusivamente para “sé-
ries curtas”;
g) O corredor nº6 destina-se apenas ao treino 
com barreiras até aos 110 m;
h) O aquecimento, corrida contínua de baixa 
intensidade, caminhada ou atividades lúdicas/
lazer, devem ser realizados na zona alcatroada 
e circundante à pista e efetuadas no sentido 
contrário ao realizado dentro da mesma;
i) As atividades a realizar após o treino devem 
ser realizadas fora das zonas com piso sintético;
j) O trabalho de técnica de corrida é realizado 

nas chamadas “zonas mortas” da pista e na reta 
contrária à meta.

CAPÍTULO III
PROCEDIMENTO

ARTIGO 8º
INSTRUÇÃO DO PEDIDO

1 - Os pedidos de cedência das instalações 
desportivas municipais são apresentados por 
escrito através de requerimento entregue pes-
soalmente no Gabinete de Apoio ao Munícipe 
(GAM), na respetiva instalação desportiva ou 
enviado por correio eletrónico para: desporto@
cm-gaia.pt.
2 - O pedido de utilização regular deve ser re-
querido até ao dia 30 de junho de cada ano.
3 - Os pedidos de utilização regular que não se-
jam formulados até ao dia 30 de junho de cada 
ano, serão considerados para efeitos de orde-
nação de listas de espera.
4 - O pedido de utilização pontual deve ser re-
querido com a antecedência mínima de 20 dias 
consecutivos relativamente à data previsível do 
início da atividade.
5 - O pedido deve ser acompanhado dos se-
guintes elementos:
a) Identificação completa da entidade reque-
rente e dos respetivos representantes ou res-
ponsáveis;
b) Identificação e número dos praticantes e es-
calão etário dos mesmos, caso seja aplicável;
c) Identificação da instalação pretendida e dos 
materiais que se pretende utilizar, quando apli-
cável;
d) Período e horário de utilização pretendido;
e) Identificação da pessoa responsável que 
acompanha os utilizadores;
f) Identificação dos praticantes federados, 
identificação da federação e do respetivo esca-
lão, caso seja aplicável;
g) Indicação da data do início da preparação da 
época desportiva; 
h) Termo de responsabilidade e aceitação das 
normas previstas neste regulamento.

ARTIGO 9º
APRECIAÇÃO DO PEDIDO

Todos os pedidos de utilização são apreciados 
pelos serviços municipais responsáveis pela 
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gestão das instalações desportivas.

ARTIGO 10º
DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PE-

DIDO
1 - O deferimento ou indeferimento do pedi-
do de utilização é comunicado à entidade ou 
particular que a solicitou, até ao dia 15 de julho 
devendo a comunicação especificar a identifi-
cação do requerente interessado, a instalação 
desportiva em causa, o período de utilização, 
os condicionamentos estabelecidos pela Câma-
ra, o montante da quantia a pagar (caso seja 
aplicável) e, no caso de indeferimento, a respe-
tiva justificação.
2 - Nos pedidos de cedência regular, os serviços 
municipais responsáveis pela gestão dos equi-
pamentos desportivos comunicam aos interes-
sados os espaços e horários atribuídos, até ao 
dia 15 de julho.

ARTIGO 11.º
DESISTÊNCIA DA UTILIZAÇÃO

As desistências das cedências pontuais devem 
ser comunicadas à Câmara Municipal, por escri-
to, com uma antecedência mínima de 72 horas, 
aplicando-se no demais o regime previsto no 
Regulamento Geral. 

a.6. PrOJetO De alteraÇÃO aO regUla-
meNtO Para O arreNDameNtO De HaBI-
taÇÕes sOCIaIs

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO PARA O ARRENDAMENTO DE 
HABITAÇÕES SOCIAIS

SÍNTESE DO CONTEÚDO: ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO PARA O ARRENDAMENTO 
DE HABITAÇÕES SOCIAIS, concretamente, aos 
artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 11.º, 13.º, 14.º, 15.º, 
16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 26.º, 27.º, 28.º, 36.º e 
37.º do Regulamento para o Arrendamento de 
Habitações Sociais, por força da publicação e 
entrada em vigor da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, que procedeu à revogação na sua 
totalidade do Decreto-Lei nº 166/93 de 7 de 
maio.
Procedeu-se ainda à introdução de um novo 
capítulo (capítulo III) relativamente à procedi-
mentalização da atribuição da habitação social, 
complementando o já existente artigo 6º do 
Regulamento. 

MOTIVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO: 
Em face do novo regime jurídico do arrenda-
mento apoiado para habitação, plasmado na 
referida Lei, urge adequar as normas do Regu-
lamento Municipal para o Arrendamento de Ha-
bitações Sociais em vigor. Para tal, procedeu-se 
a uma alteração da redação dos artigos 1.º, 2.º, 
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 11.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 
19.º, 20.º, 22.º, 26.º, 27.º, 28.º, 36.º e 37.º, todos 
do Regulamento Municipal para o Arrendamen-
to de Habitações Sociais, considerando não só 
do ponto de vista formal, a nova lei habilitante, 
mas também as necessárias alterações subs-
tantivas preconizadas pelo referido diploma 
legal, relativamente à participação das Jun-
tas das Freguesias, às condições de atribuição 
de habitação no que concerne ao período de 
impedimento de acesso ao regime de renda 
apoiada, à tempestividade dos contratos de ar-
rendamento a celebrar agora pelo prazo de 10 
anos, à compatibilização do regime dos apoios 
sociais previstos na lei habilitante com o regime 
subsidiário previsto na tabela anexa ao Regula-
mento Municipal para o Arrendamento de Habi-
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tações Sociais em vigor, aos deveres genéricos 
imputados aos arrendatários quanto ao perío-
do de ausência da habitação, bem como o cor-
respondente regime referente ao procedimento 
de desocupação da habitação social em razão 
de processo de despejo aprovado.

PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUDIÊN-
CIA DE INTERESSADOS E CONSULTA PÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, na Reunião Pública realiza-
da no dia 19 de dezembro de 2016, deliberou 
a abertura do procedimento administrativo de 
elaboração do projeto tendo fixado o período 
de dez dias úteis para a constituição de interes-
sados e apresentação de contributos, no âmbi-
to da publicitação desta iniciativa procedimen-
tal. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital, que decorreu entre 6 e 20 de janeiro de 
2017 e não se tendo verificado a constituição 
de interessados nem a apresentação de quais-
quer contributos, o presente projeto de regu-
lamento está em condições de ser submetido 
pela Câmara Municipal a audiência dos interes-
sados e, ou, consulta pública, para recolha de 
sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do CPA, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da sua publicação no Boletim Municipal e no 
sítio institucional do Município, na Internet.

PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expressa 
anteriormente não acarretam qualquer acrésci-
mo de custos para o Município.

A presente alteração ao regulamento foi objeto 
de consulta pública, para recolha de sugestões 
nos termos do artigo 101.º, n.º 1 do Código do 
Procedimento Administrativo, e consulta às en-
tidades competentes, nos termos do n.º 8 do 
artigo 15.º do D.L. n.º 142/2008,de 24 de julho. 

Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241º da Constituição da República 
Portuguesa e 25º, nº 1, alínea g), do anexo I da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sob proposta 
da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia aprova o seguinte regu-
lamento:

ARTIGO 1.º
ADITAMENTO AO REGULAMENTO PARA O 

ARRENDAMENTO DE HABITAÇÕES SOCIAIS
1 - É criado um Capítulo III ao Regulamento para 
o Arrendamento de Habitações Sociais, com a 
epígrafe “Procedimento de Atribuição”, no qual 
se inclui o artigo 6.º com nova redação. 
2 – Ao Capítulo III são aditados os artigos com 
a redação seguinte aos quais se atribui a nume-
ração do 7.º ao 13.º:

“ARTIGO 7.º
CAUSAS DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Considera-se improcedente o pedido mencio-
nado no artigo 6º do presente regulamento 
quando se verifique que o requerente e o res-
petivo agregado familiar não reúnam cumulati-
vamente as condições de atribuição definidas 
no artigo 4º.

ARTIGO 8.º
CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

DAS CANDIDATURAS
1 - A apreciação das candidaturas que não fo-
rem excluídas nos termos do artigo anterior é 
feita de acordo com o critério de seleção resul-
tante da matriz de classificação constante do 
anexo I do Regulamento Municipal, o qual de-
termina uma ponderação por cada candidato, 
dentro da categoria/tipologia de imóvel a que 
se se candidata.
2 - Os candidatos são ordenados por ordem de-
crescente de ponderação.
3 - Em caso de empate, a decisão é tomada de 
acordo com os seguintes critérios:
a) Menor rendimento;
b) Famílias monoparentais;
c) Nº de dependentes no agregado;
d) Nº deficientes no agregado;
e) Nº de elementos no agregado com idade 
igual ou superior a 65 anos;
f) Vítima de violência doméstica devidamente 
comprovada.
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ARTIGO 9.º
LISTAS PROVISÓRIAS

O júri do concurso por inscrição elabora as 
atas relativas aos procedimentos tomados das 
quais deverão constar a lista de excluídos, de-
vidamente fundamentadas e uma primeira lista 
provisória ordenada e submeter a homologa-
ção do órgão competente, sendo as mesmas, 
objeto de publicitação de Aviso na página do 
órgão competente.

ARTIGO 10.º
AUDIÊNCIA PREVIA

1 - Considerando o direito de audiência pré-
via, os interessados tem o direito de ser ouvi-
dos nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, no sentido de, no prazo de 10 
dias contados da data da publicação das listas, 
poderem reclamar por escrito, fundamentada-
mente, sobre a classificação obtida, em resulta-
do da aplicação da matriz referida no artigo 8.º 
do presente regulamento. 
2 - A reclamação deve ser remetida por escri-
to ao órgão competente, sendo posteriormente 
avaliada e proposta decisão final pelo júri do 
concurso, devendo o mesmo, submeter para 
aprovação ao referido órgão a listagem defini-
tiva.    

ARTIGO 11.º
LISTAS DEFINITIVAS

Aprovada a lista definitiva, a mesma é submeti-
da a publicitação no site do órgão competente.

ARTIGO 12.º
ENTREGA DE HABITAÇÃO

1 - Após a publicitação da lista definitiva, os 
candidatos apurados são convocados por carta 
registada com aviso de receção para compare-
cerem nos serviços competentes em dia e hora 
designada para se pronunciarem quanto à acei-
tação da habitação em concreto e verificação 
da documentação necessária à elaboração do 
contrato de arrendamento e ao cálculo da ren-
da apoiada.   
2 - O contrato de arrendamento reduzido a es-
crito é outorgado entre a Gaiurb e o candidato 
mediante prévia convocatória realizada nos ter-
mos do número anterior. 
3 - Em caso de falta de comparência, devida-

mente justificada, o ato de assinatura do con-
trato de arrendamento é adiado uma única vez, 
seguindo-se a necessária formalidade anterior-
mente prevista.
4 - Salvo motivo de força maior, o ato não pode 
ser adiado mais do que uma vez, sendo consi-
derada desistência a falta de comparência ao 
mesmo. 
5 - A chave da habitação é entregue mediante 
apresentação pelo candidato dos comprovati-
vos de requisição dos serviços de fornecimento 
de água e energia elétrica emitidos pelas enti-
dades competentes.  

ARTIGO 13.º
DESISTÊNCIA

Em caso de desistência, quer voluntária, quer 
oficiosa, é formalmente notificado o candidato 
seguinte da lista para efeitos do procedimento 
previsto no artigo anterior.”  

ARTIGO 2.º
RENUMERAÇÃO

Nos termos do artigo 2.º e face ao aditamento 
dos artigos que correspondem atualmente aos 
artigos 7.º a 13.º, todos os artigos são renume-
rados, adequando-se todas as remissões que se 
revelem necessárias à coerência do texto regu-
lamentar. 

ARTIGO 3.º
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA O AR-

RENDAMENTO DE HABITAÇÕES SOCIAIS
Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 11.º, 13.º, 14.º, 
15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 26.º, 27.º, 28.º, 
36.º e 37.º do Regulamento para o Arrendamen-
to de Habitações Sociais atualmente em vigor, 
passam a ter a seguinte redação:

“ARTIGO 1.º
LEIS HABILITANTES

Este Regulamento tem como legislação habili-
tante o artigo 65.º da Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa, os artigos 25º nº1 alínea g) e 33.º 
nº 1, alínea k) ambos da lei n.º 75/2013 de 12 de 
Setembro, a Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, 
a Lei nº 80/2014 de 19 de dezembro e a Lei n.º 
81/2014 de 19 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 32/2016 de 24 de agos-
to.
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ARTIGO 2.º
OBJETO

O presente regulamento estabelece o regime 
jurídico de atribuição das habitações sociais 
definindo as condições e critérios de seleção 
para o seu arrendamento, bem como, as regras 
e condições aplicáveis à gestão do parque ha-
bitacional de arrendamento social, propriedade 
do Município de Vila Nova de Gaia sob a explo-
ração da Gaiurb-Urbanismo e Habitação, E.M. 
(Gaiurb).

ARTIGO 3.º
CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO

1 – (…):
a) (…);
b) Situações de vulnerabilidade e emergência 
social, consequência da verificação inundações, 
ruína, incêndios e outras catástrofes naturais;   
c) (…).
2 - A Gaiurb reserva ainda habitações de transi-
ção para as situações sociais específicas de pe-
rigo físico e moral nomeadamente, as relativas 
a violência doméstica. 
3- O Município pode, sempre que se justifique, 
aprovar ou modificar a matriz ou determinar a 
sua interpretação ou adaptação, sendo da sua 
competência, aprovar os procedimentos relati-
vos à atribuição de habitações sociais.

ARTIGO 4.º
CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO

1 - São condições cumulativas de atribuição de 
habitação social: 
a) Que o agregado evidencie grave carência 
habitacional ou se encontre em situação vulne-
rabilidade e emergência social conforme artigo 
3º do presente Regulamento.
b) Que a habitação atribuída e arrendada se 
destine a habitação exclusiva e permanente 
do candidato e de todos os elementos do seu 
agregado familiar.  
c) Que o candidato e restantes membros do 
seu agregado não sejam proprietários, usufru-
tuários, arrendatários ou detentores a outro tí-
tulo de prédio urbano ou de fração autónoma 
de prédio urbano destinado a habitação loca-
lizado no concelho ou em concelho limítrofe, 
desde que o imóvel seja adequado a satisfazer 
o fim habitacional do agregado e suscetível de 

ser utilizado de imediato. 
d) Que o candidato e o seu agregado familiar 
tenham residência no concelho de Vila Nova de 
Gaia há pelo menos 5 anos de forma ininterrup-
ta.
e) Que o pedido de atribuição de habitação 
social não se encontre alicerçado em falsas ou 
erróneas declarações, omissão dolosa de infor-
mação ou utilização de meio fraudulento com 
o pretexto de tirar, com esse comportamento, 
manifestas vantagens na atribuição de habita-
ção social.  
f) Que o candidato ou algum elemento do seu 
agregado não tenha sido, nos 2 anos anteriores 
à data da sua candidatura, alvo de processo de 
despejo por incumprimento das suas obriga-
ções nos termos regulamentares e legais.  
g) Que o candidato ou algum elemento do seu 
agregado não se encontre em situação de in-
cumprimento por dívidas de renda relativamen-
te à ocupação anterior de uma habitação social.   
2 - Presume-se para efeitos da alínea b) do n.º 1 
do presente artigo, que o agregado familiar não 
mantém residência permanente e efetiva, quan-
do a habitação se mostra desabitada, existindo 
fundados indícios de que o agregado tem a sua 
economia comum em simultâneo ou de forma 
exclusiva organizada em local diferente da ha-
bitação que lhe foi atribuída.
3 - Excetua-se da alínea c) do n.º 1 do presente 
artigo as situações em que o candidato, sendo 
proprietário, se encontre em situação de execu-
ção de hipoteca sobre o bem imóvel.

ARTIGO 5.º
INTERVENÇÃO DAS JUNTAS DE FREGUESIA

As Juntas de Freguesia no âmbito das suas 
atribuições e competências, designadamen-
te no domínio da ação social, pela relação de 
proximidade com a realidade socioeconómica 
da sua circunscrição territorial, colaboram com 
o Município e com a Gaiurb na implementação 
da política social da habitação, considerando o 
realojamento das famílias carenciadas, através 
dos seguintes meios:
a) Colaboração com a Gaiurb no levantamento 
das situações de carência e emergência social;
b) Encaminhamento dos pedidos de habitação 
social para a Gaiurb;
c) Participação na resolução dos problemas de 
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âmbito social que afetem os agregados fami-
liares realojados em estreita colaboração com 
os Técnicos Superiores de Acão Social adstritos 
aos empreendimentos.

ARTIGO 6.º
FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE HABITAÇÃO
O pedido de habitação é formalizado através 
de impresso próprio disponibilizado nos Gabi-
netes de Apoio Social Local (GAS-Local), con-
tendo uma caracterização socioeconómica do 
requerente e do seu agregado, complementado 
com os seguintes documentos:
a) Cópia dos documentos de identificação de 
todos os elementos do agregado familiar, no-
meadamente, Bilhete de identidade/cartão de 
cidadão, cédula de nascimento/assento de nas-
cimento, cartão de contribuinte/ cartão da se-
gurança social;
b) Comprovativos de rendimentos de todos os 
elementos do agregado familiar ou, na falta dos 
mesmos, declaração da Segurança Social; 
c) Atestado da Junta de Freguesia comprovati-
vo da composição do agregado familiar e tem-
po de residência na freguesia;
d) Declaração do serviço de finanças, emitida 
em nome do candidato bem como dos demais 
elementos do agregado familiar, comprovativa 
da situação patrimonial;
e) Declaração comprovativa de instituição fi-
nanceira relativamente à situação da execução 
de hipoteca sobre bem imóvel, se a ela houver 
lugar.  

ARTIGO 11.º (atual 17.º)
PRAZO E RENOVAÇÃO

1 - O contrato de arrendamento é celebrado 
pelo prazo de 10 anos.
2 - Findo o prazo do arrendamento, o contrato 
renova-se automaticamente, por igual período.
3 - O senhorio pode opor-se à renovação do 
contrato de arrendamento com fundamento no 
incumprimento das normas contidas nos arti-
gos 34º a 39º, bem como a não verificação das 
condições de atribuição de habitação social 
elencadas no artigo 4º. 

ARTIGO 13.º (atual 19.º)
DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - O regime de renda em vigor para todas as 
habitações propriedade do município de Vila 
Nova de Gaia é o regime da renda apoiada, es-
tabelecido e previsto na legislação em vigor.
2 - A renda será calculada e determinada de 
acordo com os critérios estabelecidos na lei vi-
gente.
3 - Sempre que se proceda à determinação do 
valor da renda, os arrendatários devem obriga-
toriamente declarar e comprovar os rendimen-
tos do respetivo agregado familiar à Gaiurb.
4 – (…)
5 - Quando da revisão da renda resulte o seu 
aumento e as comunicações do arrendatário 
tenham sido realizadas fora dos prazos pre-
vistos no n.º 4, o arrendatário fica obrigado ao 
pagamento do montante correspondente a 1,25 
vezes a diferença entre a renda paga e a renda 
que seria devida desde a data da alteração.  
6 - O incumprimento do referido nos números 
3 e 4 do presente artigo, quer por falta de de-
claração, quer por falsa declaração, constitui 
fundamento para a resolução do contrato de 
arrendamento. 

ARTIGO 14.º (atual 20.º)
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

1 – (…)
2 – (…) 
3 – (…)
4 - Para efeitos do cálculo da renda nos termos 
do artigo anterior, pode abater-se uma percen-
tagem ao rendimento mensal liquido do agre-
gado familiar em função do grau de incapaci-
dade permanente de um dos elementos, desde 
que devidamente comprovada por atestado 
médico de incapacidade multiuso emitida por 
entidade competente, conforme tabela anexa e 
parte integrante deste regulamento.
5 - Nos casos em que o agregado familiar be-
neficie de deduções ou abatimentos ao seu 
Rendimento Mensal Corrigido, aplicar-se-á o 
regime previsto na Lei nº 81/2014 de 19 de De-
zembro, considerando-se subsidiariamente, as 
deduções ou abatimentos constantes na tabela 
anexa ao presente regulamento.
6 - Nos casos em que o agregado familiar be-
neficiar cumulativamente de mais do que uma 
dedução ou abatimento constantes na tabela 
anexa ao presente regulamento, aplica-se ape-
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nas a dedução ou abatimento que lhe for mais 
favorável.     
7 - A atribuição das deduções ou abatimentos, 
constantes na tabela anexa ao presente regula-
mento, cessam imediatamente se os seus bene-
ficiários não procederem ao pagamento integral 
e pontual das rendas bem como incumprirem 
reiteradamente com os deveres estatuídos nos 
artigos 34º a 39º do presente regulamento.
8 – (anterior n.º 7)

ARTIGO 15.º (atual 21.º)
VENCIMENTO E LUGAR DO PAGAMENTO

1 – (…)
2 – (…)
3 - O aviso de pagamento mensal da renda re-
percute, a título meramente informativo, o valor 
que corresponderia ao valor real da renda sem 
o apoio, contendo os seguintes elementos:
a) Valor da renda condicionada;
b) Valor da renda apoiada;
c) Comparticipação social suportada pelo Mu-
nicípio.

ARTIGO 16.º (atual 22.º)
MORA DO ARRENDATÁRIO

1 - Ultrapassado o prazo de pagamento referido 
no n.º 1 do artigo anterior sem que o mesmo 
tenha sido feito, a Gaiurb tem o direito de exigir 
as rendas devidas acrescidas de uma penaliza-
ção de 50%. 
2 - Excecionalmente, e desde que se encontre 
devidamente comprovada a insuficiência eco-
nómica do agregado familiar, a Gaiurb pode 
conceder a dispensa total ou parcial das pena-
lizações devidas por mora no pagamento da 
renda. 
3 - A falta de pagamento das rendas, acrescidas 
da penalização que for devida nos termos do 
n.º 1, confere à Gaiurb o direito a considerar re-
solvido o contrato de arrendamento, salvo nos 
casos em que esta autorize, a título excecional, 
um acordo de regularização da dívida, nas situ-
ações em que comprovadamente o arrendatá-
rio esteja temporariamente impedido de cum-
prir a obrigação de pagamento da renda.

ARTIGO 17.º (atual 23.º)
ATUALIZAÇÃO

1 - A renda é atualizada anual e automatica-
mente, mediante apresentação de documentos 
comprovativos do rendimento do agregado fa-
miliar.
2 - A renda pode ainda ser reajustada sempre 
que se verifique uma alteração à composição 
do agregado familiar e/ou uma variação dos 
seus rendimentos, devendo o arrendatário co-
municar o fato à Gaiurb no prazo máximo de 30 
dias a contar da data da ocorrência.
3 – (…)
4 – (…)
5 – (…)

ARTIGO 18.º (atual 24.º)
MODIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

1 – (…)
2 – (…)
3 – (…)
4 – (…)
5 – (…)
6 - Não são permitidas inclusões nos agrega-
dos já constituídos, de elementos que tenham 
sido alvo de processo de despejo nos últimos 
2 anos.     

ARTIGO 26.º (atual 32.º)
TRANSMISSÃO POR OUTRAS CAUSAS

1 - A ausência permanente e definitiva do ar-
rendatário e titular do agregado familiar bem 
como a sua incapacidade, devidamente com-
provadas, podem conferir o direito à transmis-
são da posição de arrendatário, bem como de 
todos os direitos e obrigações a ela inerentes, 
através da celebração de novo contrato, a favor 
da pessoa que faça parte do agregado, respei-
tando a seguinte ordem: 
a) Cônjuge não separado judicialmente de pes-
soas e bens ou de fato ou da pessoa que com 
ele vivesse em situação análoga há mais de dois 
anos;
b) Descendentes;
c) Parente mais próximo em linha reta que lhe 
suceder no encargo da sustentação da família e 
que com ele viva há mais de um ano;
d) Parente em linha colateral até ao 3.º grau que 
com ele viva há mais de cinco anos.
2 – (…)
3 – (…)
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ARTIGO 27.º (atual 33.º)
TRANSMISSÃO POR MORTE

1 - A morte do arrendatário determina a caduci-
dade do contrato de arrendamento no prazo de 
90 dias após a verificação da ocorrência, salvo 
se, naquele prazo, for requerida e autorizada a 
transmissão do mesmo nos termos das alíneas 
seguintes:
a) (…);
b) (…);
c) (…);
d) (…);
e) (…).
2 – (…)
3 - (…)

ARTIGO 28.º (atual 34.º)
DEVERES GENÉRICOS

1 - Além dos deveres consignados nos artigos 
anteriores deste regulamento, os arrendatários 
obrigam-se ainda a:
a) (…);
b) Conservar no estado em que atualmente se 
encontram todas as instalações de luz elétrica, 
água e gás bem como todas as canalizações, 
equipamentos e seus acessórios, assumindo a 
expensas próprias os custos com as reparações 
que se tornem necessárias, por efeito de incúria 
ou indevida utilização;
c) (…);
d) (…);
e) (…);
f) (…);
g) (…); 
h) (…); 
i) (…);   
j) Pagar a comparticipação mensal devida pela 
fruição das zonas comuns, nos termos do artigo 
39º;           
k) (…); 
l) Serem responsáveis pela posse e circulação 
de animais de companhia que não estejam ex-
cluídos pelo disposto no artigo 35º, devendo 
assegurar que os mesmos, pelo seu número ou 
características fisiológicas ou comportamen-
tais, não prejudiquem as condições higiénico-
-sanitárias da habitação ou incomodem os res-
tantes moradores; 
m) Efetuar as comunicações e prestar as infor-
mações à Gaiurb obrigatórias nos termos da lei, 

designadamente, as relativas a impedimentos e 
à composição e rendimentos do seu agregado 
familiar.         
2 - A habitação arrendada não pode estar desa-
bitada por um período seguido superior a seis 
meses.
3 – Sem prejuízo do disposto no número an-
terior, a Gaiurb pode, mediante requerimento 
escrito e fundamentado apresentado pelo ar-
rendatário, autorizar quer por motivos laborais, 
quer por motivos de doença, uma ausência por 
tempo superior até ao máximo de dois anos, 
contados ininterruptamente, findo o qual o ar-
rendatário se obriga a optar entre a entrega 
voluntária da habitação ou a sua efetiva ocu-
pação.
4 - Nos casos de ausência autorizada, o arren-
datário obriga-se a provar semestralmente a 
atualidade dos motivos, disso fazendo prova 
documental.

ARTIGO 36.º (atual 43.º)
CAUSAS DE DESPEJO

1 – (…):
a) (…);
b) (…);
c) (…);
d) (…);
e) (…);
f) A recusa em ocupar de imediato casa própria 
ou arrendada;
g) A prestação de falsas declarações ou a omis-
são de informações que tenham contribuído 
para o acesso ou manutenção do arrendamento 
e o cálculo do valor da renda;
h) (…);
i) A posse ilegal da habitação; 
j) (…).
2 - (…).
3 - A situação prevista na alínea i) do n.º 1 do 
presente artigo determina a posse imediata do 
bem, isto é, dispensado de inquérito prévio e 
isento das diligências probatórias previstas no 
artigo 44º do presente regulamento.

ARTIGO 37.º (atual 44.º)
DO PROCEDIMENTO

1 - A ordem de despejo será antecedida de um 
procedimento administrativo nos termos previs-
tos no Código do Procedimento Administrativo 
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e em legislação especial com vista à verificação 
dos pressupostos da resolução do contrato de 
arrendamento bem como da perda do direito à 
habitação arrendada.
2 - Quando, nos termos e para os efeitos do 
disposto no presente regulamento e em legisla-
ção especial, depois de completada a instrução 
do respetivo processo de inquérito se conclua 
que não há direito à ocupação da habitação so-
cial, os seus ocupantes serão notificados, após 
aprovação do respetivo projeto de decisão, 
para, querendo, se pronunciarem por escrito no 
prazo de 10 dias sobre os seus fundamentos. 
3 - Findo o prazo referido no número anterior 
deverá o projeto de decisão relativo ao despejo 
ser remetido para despacho do órgão compe-
tente para a decisão final, nos termos do artigo 
41º do presente regulamento, para, sendo esse 
o caso, determinar-se a desocupação da habi-
tação social.
4 - Depois de notificado, o arrendatário terá o 
prazo de noventa dias para desocupar volunta-
riamente a habitação, deixando-a livre de pes-
soas e bens, fazendo ainda a entrega das respe-
tivas chaves na Gaiurb.
5 - Decorrido o prazo para a desocupação vo-
luntária sem que a habitação tenha sido deso-
cupada e restituída, os seus ocupantes ficam 
sujeitos a uma desocupação coerciva executa-
da pelas autoridades policiais competentes em 
articulação com os serviços da Gaiurb.
6 - Quaisquer bens móveis que se encontrem 
na habitação no decorrer da desocupação co-
erciva serão considerados abandonados em fa-
vor do Município de Vila Nova de Gaia, caso não 
sejam reclamados no prazo de sessenta dias.  
7 - A notificação para a desocupação deverá 
ser feita nos termos do Código do Procedimen-
to Administrativo e em legislação especial em 
vigor. 

ARTIGO 4.º
ADITAMENTO AO REGULAMENTO PARA O 

ARRENDAMENTO DE HABITAÇÕES SOCIAIS
Ao artigo 8.º (atual 14.º) é aditada uma alínea g) 
com a seguinte redação: 

ARTIGO 8.º (atual 14.º)
FORMAÇÃO E CONTEÚDO DO CONTRATO

(…)
a) (…);
b) (…);
c) (…);
d) (…);
e) (…);
f) (…);
g) Prazo do arrendamento.

ARTIGO 5.º
REVOGAÇÃO

É revogado o n.º 4 do artigo 27.º (atual 33.º) do 
Regulamento para o Arrendamento de Habita-
ções Sociais.

ARTIGO 6. º
REPUBLICAÇÃO

Em anexo é republicado o Regulamento para o 
Arrendamento de Habitações Sociais. 

aNeXO
REPUBLICAÇÃO

PREÂMBULO
A Constituição da República Portuguesa, no 
seu artigo 65.º, considera a habitação como 
um direito que assiste a todos os Portugueses, 
cabendo ao Governo criar todas as condições, 
tomar as medidas, utilizar todas as políticas, 
programas e meios que permitam que aquele 
preceito constitucional se torne uma realidade 
concreta. Aos Municípios tem competido uma 
intervenção supletiva e parceira nestes domí-
nios, com enquadramentos financeiros diversi-
ficados.
Em consonância com este preceito constitu-
cional e no desenvolvimento da política social 
para o realojamento das famílias carenciadas 
de habitação no concelho de Vila Nova de Gaia, 
a gestão do parque habitacional foi inicialmen-
te concretizada pelos Serviços Municipais de 
Habitação e posteriormente, na sequência das 
deliberações de Câmara de 19 de Outubro e 17 
de Dezembro de 1999 e da Assembleia Munici-
pal de 2 de Dezembro de 1999, pela GaiaSocial 
– Empresa Municipal de Habitação, EM, consti-
tuída ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 
1 e n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 58/98, de 18 de 
Agosto e da alínea l) do n.º 2 do artigo 53.º da 
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro.
Por delegação da Câmara Municipal de Vila 
Nova Gaia, a “GaiaSocial - Empresa Municipal 
de Habitação, EM” fundou o seu objeto no de-
senvolvimento da habitação social no concelho 
de Vila Nova de Gaia e na gestão e exploração 
do parque habitacional propriedade da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia. 
Entretanto, na sequência do processo de fu-
são, ocorrido em 2011, a “GaiaSocial, EM” foi in-
corporada na “Gaiurb-Gestão Urbanística e da 
Paisagem Urbana, EEM”, com a consequente 
transferência de competências para a nova rea-
lidade empresarial municipal, então denomina-
da “Gaiurb-Urbanismo e Habitação, EM”.   
A gestão deste parque habitacional, concreti-
za-se através da prática pela “Gaiurb-Urbanis-
mo e Habitação, EM” de todos os atos, previs-
tos nos respetivos Estatutos, necessários para o 
efeito, designadamente, através da celebração 
de contratos de arrendamento de fogos devo-
lutos, da cobrança de rendas e sua atualização, 
da resolução de contratos de arrendamento, da 
execução de obras de reparação, beneficiação 
e conservação e da promoção das ações judi-
ciais necessárias para execução dos contratos 
de arrendamento celebrados.
A política social de habitação executada pela 
“Gaiurb – Urbanismo e Habitação, EM” deve ter 
em vista, como objetivo fundamental, promo-
ver o acesso à habitação das famílias carencia-
das, que não dispõem de recursos para a obte-
rem pelos seus próprios meios, efetivando, na 
medida dos recursos disponíveis, uma resposta 
às situações de precariedade habitacional e de 
emergência social em obediência aos princípios 
da igualdade e da proporcionalidade, da justiça 
e da imparcialidade. Só assim se concretiza o 
interesse público, no respeito pelos direitos e 
interesses dos cidadãos.      
No entanto, a política social de habitação vai 
também muito para além da mera atribuição de 
fogos, pois a entrega de uma habitação não es-
gota a responsabilidade do ente público, consi-
derando a necessidade de percorrer um longo 
caminho conjuntamente com os munícipes na 
sua adaptação a uma nova realidade, consubs-
tanciada no desenvolvimento das suas compe-

tências pessoais e sociais em articulação, não 
só com os Gabinetes de Acão Social instalados 
em cada um dos empreendimentos, mas tam-
bém na interação participativa com as Juntas 
de Freguesia e com as instituições da rede so-
cial do concelho mobilizadas para o esforço 
conjunto de promover a designada inclusão 
participativa. 
A atribuição do direito de habitação social, 
nesse esforço antecipatório das políticas inclu-
sas, deve no entanto ser entendida por princí-
pio, como uma medida transitória, em que os 
pressupostos da sua atribuição se mantenham, 
garantindo o potencial inclusivo e de mudança 
social. Por outro lado, a concretização de uma 
política pública de habitação social exige rigor 
e transparência, determinação antecipada de 
critérios de atribuição das habitações de renda 
social e respetivos procedimentos, publicitação 
das suas condições, criando desse modo, as 
condições de estabilidade e previsibilidade, de 
certeza e segurança jurídica nas relações que 
se estabelecem. Assim se antecipam cenários 
de conflitualidade, se fixam com transparên-
cia os direitos e deveres a que as partes estão 
vinculadas, evitando constrangimentos e con-
sequente morosidade no processo de identifi-
cação, avaliação e solução para os problemas 
sociais relacionados com as carências habita-
cionais no concelho.
Por todos estes fatos se entende como neces-
sária a existência de um Regulamento atuali-
zado sendo este documento, mais do que um 
texto programático, um importante instrumen-
to de gestão, quadro normativo de excelência, 
no qual se encontram plasmadas não só as nor-
mas decorrentes das alterações legislativas em 
vigor, mas também as regras e respetivos crité-
rios, amadurecidas pela experiência adquirida 
ao longo dos muitos anos de trabalho na rela-
ção social desenvolvida na área territorial do 
concelho de Vila Nova de Gaia.
No entanto, o atual Regulamento Municipal para 
o Arrendamento de Habitações Sociais, aprova-
do pela Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, em 14 de Outubro de 2004 tendo ainda 
sido objeto de uma alteração pontual quanto 
ao regime das rendas, previsto no seu artigo 5º 
e aprovada em Assembleia Municipal de 30 de 
Julho de 2009, carece de uma nova atualização 
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considerando as novas formas de prestação 
deste serviço público. 
Ao mesmo tempo, propõe-se a criação de um 
Observatório de carências habitacionais, com 
produção de relatórios semestrais e definição 
de linhas orientadoras adequadas aos renova-
dos problemas habitacionais, para os quais ur-
gem também novas soluções sociais.
Assim, é elaborado o presente Regulamento 
para o Arrendamento de Habitações Sociais, a 
ser submetido à Câmara Municipal e à Assem-
bleia Municipal para aprovação, nos termos do 
artigo 25.º n.º 1º alínea g) e do artigo 33.º, n.º 
1, alínea k), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
Setembro, após terem sido cumpridas as for-
malidades previstas nos artigos 117.º e 118.º do 
Código de Procedimento Administrativo.
Assim, concluídas que estão as formalidades 
previstas nos artigos 117º e 118º do Código de 
Procedimento Administrativo, a Câmara Muni-
cipal e a Assembleia Municipal aprovam, nos 
termos do artigo 25º nº 1 alínea g) e do artigo 
33º nº 1 alínea k) ambos da lei nº 75/2013 de 12 
de Setembro, o presente Regulamento para o 
Arrendamento de Habitações Sociais.      

GLOSSÁRIO
Para efeitos do presente regulamento, no es-
forço interpretativo dos conceitos ali vertidos, 
considera-se:
“Acordo de regularização de dívida” acordo a 
celebrar entre a Gaiurb e o arrendatário para 
pagamento das rendas em dívida, cujos prazos 
e montantes são aprovados pela entidade ges-
tora. 
“Agregado familiar” o conjunto de pessoas que 
residem em economia comum na habitação 
arrendada constituído pelo arrendatário, pelo 
cônjuge ou pessoa que com ele viva há mais de 
2 anos em condições análogas, pelos parentes 
ou afins maiores na linha reta e em linha colate-
ral até ao 3.º grau, pelos parentes e afins meno-
res em linha reta e em linha colateral, bem como 
pelas pessoas relativamente às quais, por força 
de lei ou de negócio jurídico que não respeite à 
habitação, haja obrigação de convivência ou de 
alimentos e ainda por outras pessoas a quem a 
“Gaiurb-Urbanismo e Habitação, EM” autorize a 
coabitar com o arrendatário.
“Agregado Familiar Inicial” constituído pelos 

elementos que compõem o agregado inicial à 
data do realojamento e posteriormente identifi-
cados no contrato de arrendamento celebrado.  
“Comparticipação social de renda” valor a su-
portar pelo município calculado pela diferença 
entre o valor da renda condicionada e o valor 
da renda apoiada.
“Dependente” o elemento do agregado familiar 
que seja menor ou, que, tendo idade inferior a 
26 anos, não aufira rendimento mensal líquido 
superior ao indexante dos apoios sociais. 
“Deficiente” a pessoa com deficiência com grau 
comprovado de incapacidade igual ou superior 
a 60%. 
“Economia comum” situação em que as pesso-
as vivam em comunhão de mesa e habitação e 
tenham estabelecido entre si uma vivência co-
mum de entreajuda e partilha de recursos.  
“Renda Apoiada” valor da renda devida pela 
ocupação da habitação e determinada pela 
aplicação da taxa de esforço do arrendatário 
calculada em função do rendimento mensal cor-
rigido do seu agregado familiar, não podendo a 
renda exceder o valor do renda condicionada 
nem ser inferior a 1% do indexante dos apoios 
sociais (IAS) vigente em cada momento, nos 
termos da disciplina prevista na Lei nº 81/2014 
de 19 de dezembro com as alterações introduzi-
das pela Lei nº32/2016 de 24 de agosto.
“Renda Condicionada” valor máximo da renda 
devida pela ocupação da habitação que resul-
ta da livre negociação entre as partes mas que 
não pode exceder o duodécimo do produto re-
sultante da aplicação da taxa das rendas condi-
cionadas ao valor patrimonial tributário do fogo 
no ano da celebração do contrato, nos termos 
da disciplina prevista na Lei nº 80/2014 de 19 de 
Dezembro.
“Rendimento mensal líquido”: quantitativo que 
resulta da divisão por 12 dos rendimentos anu-
ais líquidos auferidos por todos os elementos 
do agregado familiar à data da determinação 
do valor da renda, ou caso os rendimentos se 
reportem ao período inferior a um ano, a pro-
porção correspondente ao número de meses a 
considerar, nos termos da disciplina prevista na 
Lei nº 81/2014 de 19 de Dezembro com as al-
terações introduzidas pela Lei nº32/2016 de 24 
de agosto.
“Rendimento mensal corrigido”, rendimento 
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mensal líquido deduzido dos apoios sociais nos 
termos da disciplina prevista na Lei nº 81/2014 
de 19 de Dezembro com as alterações introdu-
zidas pela Lei nº32/2016 de 24 de agosto.
“Residência permanente”, local onde o arrenda-
tário tem organizada a sua vida familiar, social e 
a sua economia comum.   
“Subocupação” capacidade de alojamento da 
habitação superior à adequada ao agregado fa-
miliar.
 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º
LEIS HABILITANTES

Este Regulamento tem como legislação habili-
tante o artigo 65.º da Constituição da República 
Portuguesa, os artigos 25º nº1 alínea g) e 33.º nº 
1, alínea k) ambos da lei n.º 75/2013 de 12 de Se-
tembro, a Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, a Lei 
nº 80/2014 de 19 de dezembro e a n.º 81/2014 
de 19 de Dezembro com as alterações introdu-
zidas pela Lei nº32/2016 de 24 de agosto.

ARTIGO 2.º
OBJETO

O presente regulamento estabelece o regime 
jurídico de atribuição das habitações sociais 
definindo as condições e critérios de seleção 
para o seu arrendamento, bem como, as regras 
e condições aplicáveis à gestão do parque ha-
bitacional de arrendamento social, propriedade 
do Município de Vila Nova de Gaia sob a explo-
ração da Gaiurb-Urbanismo e Habitação, E.M. 
(Gaiurb).

CAPÍTULO II
ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL MUNI-

CIPAL

ARTIGO 3.º
CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO

1 - A Gaiurb deve priorizar a atribuição de habi-
tações sociais, ordenando as candidaturas pela 
pontuação atribuída a cada uma delas em re-
sultado da aplicação da matriz que se anexa e 
respetivos critérios de ponderação, tendo em 
vista as seguintes situações:
a) Situações de grave carência habitacional e 

social;
b) Situações de vulnerabilidade e emergência 
social, consequência da verificação inundações, 
ruína, incêndios e outras catástrofes naturais;   
c) Necessidade de realojamento decorrentes 
de operações urbanísticas de interesse público.
2 - A Gaiurb reserva ainda habitações de transi-
ção para as situações sociais específicas de pe-
rigo físico e moral nomeadamente, as relativas 
a violência doméstica. 
3- O Município pode, sempre que se justifique, 
aprovar ou modificar a matriz ou determinar a 
sua interpretação ou adaptação, sendo da sua 
competência, aprovar os procedimentos relati-
vos à atribuição de habitações sociais.     

ARTIGO 4.º
CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO

1 - São condições cumulativas de atribuição de 
habitação social: 
a) Que o agregado evidencie grave carência 
habitacional ou se encontre em situação vulne-
rabilidade e emergência social conforme artigo 
3º do presente Regulamento.
b) Que a habitação atribuída e arrendada se 
destine a habitação exclusiva e permanente 
do candidato e de todos os elementos do seu 
agregado familiar.  
c) Que o candidato e restantes membros do 
seu agregado não sejam proprietários, usufru-
tuários, arrendatários ou detentores a outro tí-
tulo de prédio urbano ou de fração autónoma 
de prédio urbano destinado a habitação loca-
lizado no concelho ou em concelho limítrofe, 
desde que o imóvel seja adequado a satisfazer 
o fim habitacional do agregado e suscetível de 
ser utilizado de imediato. 
d) Que o candidato e o seu agregado familiar 
tenham residência no concelho de Vila Nova de 
Gaia há pelo menos 5 anos de forma ininterrup-
ta.
e) Que o pedido de atribuição de habitação 
social não se encontre alicerçado em falsas ou 
erróneas declarações, omissão dolosa de infor-
mação ou utilização de meio fraudulento com 
o pretexto de tirar, com esse comportamento, 
manifestas vantagens na atribuição de habita-
ção social.  
f) Que o candidato ou algum elemento do seu 
agregado não tenha sido, nos 2 anos anteriores 
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à data da sua candidatura, alvo de processo de 
despejo por incumprimento das suas obriga-
ções nos termos regulamentares e legais.  
g) Que o candidato ou algum elemento do seu 
agregado não se encontre em situação de in-
cumprimento por dívidas de renda relativa-
mente à ocupação anterior de uma habitação 
social.   
2 - Presume-se para efeitos da alínea b) do n.º 
1 do presente artigo, que o agregado familiar 
não mantém residência permanente e efetiva, 
quando a habitação se mostra desabitada, exis-
tindo fundados indícios de que o agregado tem 
a sua economia comum em simultâneo ou de 
forma exclusiva organizada em local diferente 
da habitação que lhe foi atribuída.
3 - Excetua-se da alínea c) do n.º 1 do presente 
artigo as situações em que o candidato, sendo 
proprietário, se encontre em situação de execu-
ção de hipoteca sobre o bem imóvel.

ARTIGO 5.º
INTERVENÇÃO DAS JUNTAS DE FREGUESIA

As Juntas de Freguesia no âmbito das suas 
atribuições e competências, designadamen-
te no domínio da ação social, pela relação de 
proximidade com a realidade socioeconómica 
da sua circunscrição territorial, colaboram com 
o Município e com a Gaiurb na implementação 
da política social da habitação, considerando o 
realojamento das famílias carenciadas, através 
dos seguintes meios:
a) Colaboração com a Gaiurb no levantamento 
das situações de carência e emergência social;
b) Encaminhamento dos pedidos de habitação 
social para a Gaiurb;
c) Participação na resolução dos problemas de 
âmbito social que afetem os agregados fami-
liares realojados em estreita colaboração com 
os Técnicos Superiores de Acão Social adstritos 
aos empreendimentos.

CAPÍTULO III
PROCEDIMENTO DE ATRIBUIÇÃO

ARTIGO 6.º
FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE HABITAÇÃO
O pedido de habitação é formalizado através 
de impresso próprio disponibilizado nos Gabi-
netes de Apoio Social Local (GAS-Local), con-

tendo uma caracterização socioeconómica do 
requerente e do seu agregado, complementado 
com os seguintes documentos:
a) Cópia dos documentos de identificação de 
todos os elementos do agregado familiar, no-
meadamente, Bilhete de identidade/cartão de 
cidadão, cédula de nascimento/assento de nas-
cimento, cartão de contribuinte/ cartão da se-
gurança social;
b) Comprovativos de rendimentos de todos os 
elementos do agregado familiar ou, na falta dos 
mesmos, declaração da Segurança Social; 
c) Atestado da Junta de Freguesia comprovati-
vo da composição do agregado familiar e tem-
po de residência na freguesia;
d) Declaração do serviço de finanças, emitida 
em nome do candidato bem como dos demais 
elementos do agregado familiar, comprovativa 
da situação patrimonial;
f) Declaração comprovativa de instituição fi-
nanceira relativamente à situação da execução 
de hipoteca sobre bem imóvel, se a ela houver 
lugar.  

ARTIGO 7.º
CAUSAS DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Considera-se improcedente o pedido mencio-
nado no artigo 6º do presente regulamento 
quando se verifique que o requerente e o res-
petivo agregado familiar não reúnam cumulati-
vamente as condições de atribuição definidas 
no artigo 4º.

ARTIGO 8.º
CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

DAS CANDIDATURAS
1 - A apreciação das candidaturas que não fo-
rem excluídas nos termos do artigo anterior é 
feita de acordo com o critério de seleção resul-
tante da matriz de classificação constante do 
anexo I do Regulamento Municipal, o qual de-
termina uma ponderação por cada candidato, 
dentro da categoria/tipologia de imóvel a que 
se se candidata.
2 - Os candidatos são ordenados por ordem de-
crescente de ponderação.
3 - Em caso de empate, a decisão é tomada de 
acordo com os seguintes critérios:
a) Menor rendimento;
b) Famílias monoparentais;
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c) Nº de dependentes no agregado;
d) Nº deficientes no agregado;
e) Nº de elementos no agregado com idade 
igual ou superior a 65 anos;
f) Vítima de violência doméstica devidamente 
comprovada.  

ARTIGO 9.º
LISTAS PROVISÓRIAS

O júri do concurso por inscrição elabora as 
atas relativas aos procedimentos tomados das 
quais deverão constar a lista de excluídos, de-
vidamente fundamentadas e uma primeira lista 
provisória ordenada e submeter a homologa-
ção do órgão competente, sendo as mesmas, 
objeto de publicitação de Aviso na página do 
órgão competente.

ARTIGO 10.º
AUDIÊNCIA PREVIA

1 - Considerando o direito de audiência pré-
via, os interessados tem o direito de ser ouvi-
dos nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, no sentido de, no prazo de 10 
dias contados da data da publicação das listas, 
poderem reclamar por escrito, fundamentada-
mente, sobre a classificação obtida, em resulta-
do da aplicação da matriz referida no artigo 8.º 
do presente regulamento. 
2 - A reclamação deve ser remetida por escri-
to ao órgão competente, sendo posteriormente 
avaliada e proposta decisão final pelo júri do 
concurso, devendo o mesmo, submeter para 
aprovação ao referido órgão a listagem defini-
tiva.

ARTIGO 11.º
LISTAS DEFINITIVAS

Aprovada a lista definitiva, a mesma é submeti-
da a publicitação no site do órgão competente.

ARTIGO 12.º
ENTREGA DE HABITAÇÃO

1 - Após a publicitação da lista definitiva, os 
candidatos apurados são convocados por carta 
registada com aviso de receção para compare-
cerem nos serviços competentes em dia e hora 
designada para se pronunciarem quanto à acei-
tação da habitação em concreto e verificação 
da documentação necessária à elaboração do 

contrato de arrendamento e ao cálculo da ren-
da apoiada.
2 - O contrato de arrendamento reduzido a es-
crito é outorgado entre a Gaiurb e o candidato 
mediante prévia convocatória realizada nos ter-
mos do número anterior. 
3 - Em caso de falta de comparência, devida-
mente justificada, o ato de assinatura do con-
trato de arrendamento é adiado uma única vez, 
seguindo-se a necessária formalidade anterior-
mente prevista.
4 - Salvo motivo de força maior, o ato não pode 
ser adiado mais do que uma vez, sendo consi-
derada desistência a falta de comparência ao 
mesmo. 
5 - A chave da habitação é entregue mediante 
apresentação pelo candidato dos comprovati-
vos de requisição dos serviços de fornecimento 
de água e energia elétrica emitidos pelas enti-
dades competentes.  

ARTIGO 13.º
DESISTÊNCIA

Em caso de desistência, quer voluntária, quer 
oficiosa, é formalmente notificado o candidato 
seguinte da lista para efeitos do procedimento 
previsto no artigo anterior.

CAPÍTULO IV
DO ARRENDAMENTO

ARTIGO 14.º
FORMAÇÃO E CONTEÚDO DO CONTRATO

A atribuição de habitação social municipal for-
maliza-se através da celebração de contrato de 
arrendamento por escrito, tendo como anexo 
o presente regulamento e contem designada-
mente:
a) A identidade dos outorgantes;
b) A composição do agregado familiar inicial e 
a respetiva identificação dos elementos que o 
compõem;
c) A identificação e localização da habitação 
arrendada;
d) O valor da renda, condições e formas de pa-
gamento;
e) O valor da comparticipação pela fruição das 
zonas comuns; 
f) A data da sua celebração;
g) Prazo do arrendamento.



109

 Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

REGULAMENTOS

ARTIGO 15.º
CAUÇÃO

1 -O arrendatário presta perante a Gaiurb a tí-
tulo de caução para o bom e pontual cumpri-
mento das obrigações assumidas, o montante 
equivalente a uma renda condicionada mensal, 
correspondente à habitação arrendada.
2 - O pagamento do valor da caução pode ser 
efetuado no ato de assinatura do contrato de 
arrendamento ou em prestações mensais de 
montante igual ao valor da renda apoiada, até 
ao limite máximo de 36 prestações, a liquidar 
em conjunto com a renda.
3 - Findo o contrato de arrendamento, a cau-
ção prestada é restituída ao arrendatário, nos 
termos da legislação vigente, sendo deduzida:
a) Ao valor das rendas eventualmente em divi-
da;
b) Ao custo apurado com obras efetuadas na 
habitação pela Gaiurb quando se verifique da 
parte do arrendatário, no âmbito da execução 
do contrato, manifesta negligência relativa-
mente ao seu estado de conservação.

ARTIGO 16.º
OBJETO DO CONTRATO

O contrato de arrendamento celebrado desti-
na-se à habitação permanente e exclusiva do 
arrendatário e respetivo agregado familiar, não 
podendo ser-lhe dado outro fim. 

ARTIGO 17.º
PRAZO E RENOVAÇÃO

1 - O contrato de arrendamento é celebrado 
pelo prazo de 10 anos.
2 - Findo o prazo do arrendamento, o contrato 
renova-se automaticamente, por igual período
3 - Pode no entanto o senhorio opor-se à reno-
vação do contrato de arrendamento com fun-
damento no incumprimento das normas con-
tidas nos artigos 34º a 39º, bem como a não 
verificação das condições de atribuição de ha-
bitação social elencadas no artigo 4º. 

ARTIGO 18.º
NOVO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

Há lugar à celebração de um novo contrato de 
arrendamento e ao cálculo de nova renda, nas 
condições e termos previstos nos artigos 27.º a 
29º deste Regulamento. 

CAPÍTULO V
DA RENDA

ARTIGO 19.º
DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - O regime de renda em vigor para todas as 
habitações propriedade do município de Vila 
Nova de Gaia é o regime da renda apoiada, es-
tabelecido e previsto na legislação em vigor.
2 - A renda será calculada e determinada de 
acordo com os critérios estabelecidos na lei vi-
gente.
3 - Sempre que se proceda à determinação do 
valor da renda, os arrendatários devem obriga-
toriamente declarar e comprovar os rendimen-
tos do respetivo agregado familiar à Gaiurb.
4 - A atualização do valor da renda é anual, de-
vendo os arrendatários declarar os respetivos 
rendimentos à Gaiurb até 30 de Abril do ano 
anterior ao da referida atualização, sem preju-
ízo de a todo o tempo a Gaiurb poder solicitar 
aos arrendatários quaisquer documentos e es-
clarecimentos necessários para a instrução ou 
atualização dos respetivos processos, fixando-
-se para o efeito um prazo de resposta não su-
perior a 20 dias úteis e não inferior a 15 dias 
úteis.
5 - Quando da revisão da renda resulte o seu 
aumento e as comunicações do arrendatário 
tenham sido realizadas fora dos prazos previs-
tos no nº4 o arrendatário fica obrigado ao pa-
gamento do montante correspondente a 1,25 
vezes a diferença entre a renda paga e a renda 
que seria devida desde a data da alteração.  
6 - O incumprimento do referido nos números 
3 e 4 do presente artigo, quer por falta de de-
claração, quer por falsa declaração, constitui 
fundamento para a resolução do contrato de 
arrendamento. 

ARTIGO 20º
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

1 - Para efeitos do cálculo da renda nos termos 
do artigo anterior, podem deduzir-se ao rendi-
mento mensal bruto do agregado familiar as 
despesas de saúde relacionadas com doenças 
crónicas, devendo os interessados fazer prova 
da situação de doença e das respetivas despe-
sas através da seguinte documentação:
a) Declaração médica emitida pela instituição 
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de saúde competente, comprovativa da situa-
ção de doença crónica, bem como medicação, 
tratamento e meios auxiliares necessários;
b) Comprovativos de despesas de saúde men-
sais, relacionados com doença crónica, emiti-
dos por entidade competente.
2 - Para efeitos do cálculo da renda nos termos 
do artigo anterior, pode abater-se ao rendimen-
to mensal bruto do agregado familiar uma per-
centagem dos montantes auferidos a título de 
pensões, desde que devidamente comprova-
dos, conforme tabela anexa e parte integrante 
deste regulamento. 
3 - Para efeitos do cálculo da renda nos termos 
do artigo anterior, pode abater-se uma percen-
tagem ao rendimento mensal bruto do agrega-
do familiar sempre que os elementos em idade 
escolar frequentarem o regime de escolarida-
de com bom aproveitamento, conforme tabela 
anexa e parte integrante deste regulamento.
4 - Para efeitos do cálculo da renda nos termos 
do artigo anterior, pode abater-se uma percen-
tagem ao rendimento mensal liquido do agre-
gado familiar em função do grau de incapaci-
dade permanente de um dos elementos, desde 
que devidamente comprovada por atestado 
médico de incapacidade multiuso emitida por 
entidade competente, conforme tabela anexa e 
parte integrante deste regulamento.
5 - Nos casos em que o agregado familiar be-
neficie de deduções ou abatimentos ao seu 
Rendimento Mensal Corrigido, aplicar-se-á o 
regime previsto na Lei nº 81/2014 de 19 de De-
zembro, considerando-se subsidiariamente, as 
deduções ou abatimentos constantes na tabela 
anexa ao presente regulamento.
6 - Nos casos em que o agregado familiar be-
neficiar cumulativamente de mais do que uma 
dedução ou abatimento constantes na tabela 
anexa ao presente regulamento, aplica-se ape-
nas a dedução ou abatimento que lhe for mais 
favorável.
7 - A atribuição das deduções ou abatimentos, 
constantes na tabela anexa ao presente regula-
mento, cessam imediatamente se os seus bene-
ficiários não procederem ao pagamento integral 
e pontual das rendas bem como incumprirem 
reiteradamente com os deveres estatuídos nos 
artigos 34º a 39º do presente regulamento.
8 - As deduções, abatimentos e respetivas ta-

xas constantes na tabela anexa ao presente re-
gulamento, podem ser revistas anualmente por 
proposta da Gaiurb e aprovadas em reunião de 
Câmara e Assembleia Municipal.

ARTIGO 21.º
VENCIMENTO E LUGAR DE PAGAMENTO

1 - A renda vence-se no 1.º dia útil do mês a que 
respeita podendo ser paga até ao dia 8 desse 
mês, salvo nos casos em que, por razões devi-
damente comprovadas, outro prazo seja fixado 
pela Gaiurb.
2 - A renda é paga na sede da Gaiurb ou, em al-
ternativa, através de qualquer um dos meios de 
pagamento disponibilizados, tais como débito 
direto, multibanco, estações e balcões dos CTT 
e agentes PAYSHOP. 
3 - O aviso de pagamento mensal da renda re-
percute, a título meramente informativo, o valor 
que corresponderia ao valor real da renda sem 
o apoio, contendo os seguintes elementos:
a) Valor da renda condicionada;
b) Valor da renda apoiada;
c) Comparticipação social suportada pelo Mu-
nicípio.

ARTIGO 22.º
MORA DO ARRENDATÁRIO

1 - Ultrapassado o prazo de pagamento referido 
no n.º 1 do artigo anterior sem que o mesmo 
tenha sido feito, a Gaiurb tem o direito de exigir 
as rendas devidas acrescidas de uma penaliza-
ção de 50%. 
2 - Excecionalmente, e desde que se encontre 
devidamente comprovada a insuficiência eco-
nómica do agregado familiar, a Gaiurb pode 
conceder a dispensa total ou parcial das pena-
lizações devidas por mora no pagamento da 
renda. 
3 - A falta de pagamento das rendas, acrescidas 
da penalização que for devida nos termos do 
n.º 1, confere à Gaiurb o direito a considerar re-
solvido o contrato de arrendamento, salvo nos 
casos em que esta autorize, a título excecional, 
um acordo de regularização da dívida, nas situ-
ações em que comprovadamente o arrendatá-
rio esteja temporariamente impedido de cum-
prir a obrigação de pagamento da renda.

ARTIGO 23.º
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ATUALIZAÇÃO
1 - A renda é atualizada anual e automatica-
mente, mediante apresentação de documentos 
comprovativos do rendimento do agregado fa-
miliar.
2 - A renda pode ainda ser reajustada sempre 
que se verifique uma alteração à composição 
do agregado familiar e/ou uma variação dos 
seus rendimentos, devendo o arrendatário co-
municar o fato à Gaiurb no prazo máximo de 30 
dias a contar da data da ocorrência.
3 - Só pode haver lugar ao reajustamento de 
renda previsto no número anterior depois de 
decorridos 90 dias desde a última atualização, 
salvo em situações devidamente comprovadas 
e autorizadas pela Gaiurb.
4 - O valor da renda apoiada será fixado no va-
lor mínimo, por um período de 3 meses, sempre 
que se verifiquem as seguintes situações:
a) Agregados familiares em que ambos os côn-
juges ou pessoas que vivam em união de fato 
fiquem em situação de desemprego;
b) Agregados familiares monoparentais, ape-
nas com filhos menores, em que o titular fique 
em situação de desemprego.
5 - Em qualquer dos casos referidos nos núme-
ros anteriores, a atualização da renda deve ser 
comunicada por escrito ao arrendatário, com a 
antecedência mínima de 30 dias relativamente 
à data em que é devida a renda atualizada.

CAPÍTULO VI
MODIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

ARTIGO 24.º
MODIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

1 - Qualquer alteração à composição do agre-
gado familiar terá que ser obrigatoriamente co-
municada à Gaiurb e acompanhada dos respe-
tivos documentos probatórios para efeitos de 
atualização do referido agregado.
2 - Com exceção das situações relativas ao 
nascimento de descendentes, falecimento ou 
abandono da habitação, de qualquer elemento 
do agregado, todas as modificações à compo-
sição do agregado familiar carecem de prévia 
autorização da Gaiurb. 
3 - Atendendo a critérios de racionalidade e 
gestão da habitação social, sempre que se 
verifique uma alteração da composição do 

agregado familiar a Gaiurb pode proceder à 
transferência do agregado para nova tipologia 
habitacional nos termos do artigo 27º.
4 - A constituição de um novo núcleo familiar, 
dentro do agregado existente, obriga a que o 
mesmo diligencie por uma alternativa habita-
cional. 
5 - As coabitações não são permitidas em con-
sonância com o disposto no nº 1 do presente ar-
tigo, salvo expressa autorização e com carácter 
temporário por parte da Gaiurb.   
6 - Não são permitidas inclusões nos agrega-
dos já constituídos, de elementos que tenham 
sido alvo de processo de despejo nos últimos 
2 anos.     

ARTIGO 25.º
ExCLUSÃO DE ELEMENTOS DO AGREGADO

1 - Verificadas situações de incumprimento do 
presente regulamento conforme disposto nos 
artigos 34.º a 39.º atendendo à gravidade e rei-
teração das mesmas, pode a Gaiurb determinar 
a exclusão de um ou vários elementos do agre-
gado familiar, oficiosamente ou a pedido do ti-
tular do agregado. 
2 - A decisão de exclusão é notificada por escri-
to ao titular do agregado e ao elemento excluí-
do, conferindo prazo certo para o seu abando-
no voluntário da habitação.
3 - O incumprimento do disposto no número 
anterior determina, por parte da Gaiurb, o com-
petente processo de despejo coercivo, socor-
rendo-se para isso dos meios necessários.    
4 - Por indicação do Tribunal, nos casos de vio-
lência doméstica, o agressor é afastado e, caso 
seja o titular do contrato de arrendamento, o 
cônjuge ou equiparado beneficia do direito de 
titularidade do novo contrato.

CAPÍTULO VII
TRANSFERÊNCIAS DE HABITAÇÃO

ARTIGO 26.º
CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSFERÊNCIA

1 - São condições gerais e cumulativas de trans-
ferência:
a) A disponibilidade de habitação com tipologia 
adequada à composição do agregado familiar;
b) Inexistência de dívida de renda;
c) Cumprimento do acordo de regularização de 
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dívida celebrado nos termos do artigo n.º 22.º, 
alínea c) em pelo menos 50% do seu valor total;
d) Que a habitação arrendada se encontre em 
boas condições de conservação, salvo as de-
teriorações inerentes a um uso normal, com-
provadas pela prévia avaliação dos serviços da 
Gaiurb.  
2 - A transferência de habitação formaliza-se 
pela celebração de um novo contrato de arren-
damento com reavaliação das condições socio-
económicas do agregado e respetiva atualiza-
ção do valor da renda.

ARTIGO 27.º
TRANSFERÊNCIA POR INICIATIVA DA 

GAIURB
A Gaiurb pode, na prossecução do interesse 
público e sempre por decisão devidamente 
fundamentada, proceder à transferência do Ar-
rendatário e respetivo agregado familiar para 
outra habitação, nomeadamente, nos seguintes 
casos:
a) Saúde pública e segurança de pessoas e 
bens;
b) Situações de emergência, provocadas por 
acontecimentos imprevistos, nomeadamen-
te, incêndios, inundações, derrocadas e outras 
causas naturais;
c) Subocupação da habitação em casos de con-
tração do agregado familiar;
d) No caso de situação de viuvez em que o côn-
juge sobrevivo seja o único habitante do fogo 
e tenha idade superior a 65 anos, o período de 
preparação da transferência tem a duração mí-
nima de 3 meses e deve ser devidamente me-
diado por técnicos de ação social.

ARTIGO 28.º
TRANSFERÊNCIA POR INICIATIVA DO AR-

RENDATÁRIO
O Arrendatário pode, através de pedido ex-
presso e devidamente fundamentado, solicitar 
a transferência de habitação nos seguintes ca-
sos:
a) Problemas de saúde com incidência na mo-
bilidade reduzida, incapacidade física e outras 
situações de doença crónica, existindo uma re-
lação entre as patologias apresentadas, devida-
mente comprovadas por relatório clínico e as 
condições de habitabilidade;

b) Situações devidamente comprovadas em 
que o Arrendatário demonstre a necessidade 
de se fixar em empreendimento social mais 
próximo do seu local de trabalho. 

ARTIGO 29.º
TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA

1 - A Gaiurb pode proceder à transferência do 
arrendatário e respetivo agregado para outra 
habitação, a título provisório e mediante despa-
cho superior, nas situações de emergência, saú-
de pública, problemas de saúde devidamente 
comprovados, segurança de pessoas e bens, e 
situações de extrema gravidade social com ris-
co para integridade física.
2 - A transferência provisória que implique o re-
gresso à habitação social de origem não dá lu-
gar à celebração de novo arrendamento, man-
tendo-se o vínculo contratual existente, sem 
prejuízo da atualização anual do valor da renda. 
3 - Nas situações em que se verifique a impos-
sibilidade de regresso à habitação social de ori-
gem, a transferência provisória pode ser con-
vertida em definitiva. 

ARTIGO 30.º
TRANSFERÊNCIA COERCIVA

1 - Nas situações referidas no artigo 27º, no caso 
de o arrendatário recusar a habitação propos-
ta, a Gaiurb notifica-o para no prazo de 15 dias, 
aceitar a habitação e proceder à transferência 
voluntária, sob pena de se proceder à transfe-
rência coerciva, diligenciando a Gaiurb pelos 
meios necessários ao transporte dos bens para 
a nova habitação social, pugnando ainda pela 
segurança da operação.
2 - Excetuam-se os casos referidos na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 27.º.

CAPITULO VIII
DA TRANSMISSÃO DOS DIREITOS DO AR-

RENDATÁRIO

ARTIGO 31.º
TRANSMISSÃO POR DIVÓRCIO

1 - Em caso de divórcio ou separação judicial de 
pessoas e bens, é celebrado novo contrato de 
arrendamento a favor do cônjuge a quem for 
atribuída a casa de morada de família, decidido 
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por comum acordo entre os cônjuges ou por 
decisão judicial.  
2 - A atribuição do direito ao arrendamento da 
casa de morada de família, decidido por co-
mum acordo entre os cônjuges ou por decisão 
judicial, deve ser sempre comunicada e devida-
mente comprovada à Gaiurb. 
3. A Gaiurb procede ao cálculo da renda nos 
termos do artigo 23º. 

ARTIGO 32.º
TRANSMISSÃO POR OUTRAS CAUSAS

1 - A ausência permanente e definitiva do ar-
rendatário e titular do agregado familiar bem 
como a sua incapacidade, devidamente com-
provadas, podem conferir o direito à transmis-
são da posição de arrendatário, bem como de 
todos os direitos e obrigações a ela inerentes, 
através da celebração de novo contrato, a favor 
da pessoa que faça parte do agregado, respei-
tando a seguinte ordem: 
a) Cônjuge não separado judicialmente de pes-
soas e bens ou de fato ou da pessoa que com 
ele vivesse em situação análoga há mais de 
dois anos;
b) Descendentes;
c) Parente mais próximo em linha reta que lhe 
suceder no encargo da sustentação da família e 
que com ele viva há mais de um ano;
d) Parente em linha colateral até ao 3.º grau que 
com ele viva há mais de cinco anos.
2 - Excecionalmente pode a Gaiurb autori-
zar a transmissão da posição de arrendatário, 
mediante novo contrato, quando por motivos 
comprovados seja solicitada a transferência a 
favor de um dos elementos do agregado.
3 - O direito à transmissão previsto no n.º 1 des-
te artigo não se verifica se o titular desse direi-
to for possuidor de casa própria ou arrendada, 
adequada ao seu agregado familiar e suscetível 
de ser utilizada de imediato.

ARTIGO 33.º
TRANSMISSÃO POR MORTE

1 - A morte do arrendatário determina a caduci-
dade do contrato de arrendamento no prazo de 
90 dias após a verificação da ocorrência, salvo 
se, naquele prazo, for requerida e autorizada a 
transmissão do mesmo nos termos das alíneas 
seguintes:

a) Cônjuge com residência na habitação não 
separado judicialmente de pessoas e bens ou 
de fato;
b) Pessoa que com ele vivesse há mais de dois 
anos em condições análogas às dos cônjuges;
c) Descendentes que com ele vivessem em eco-
nomia comum há mais de um ano;
d) Afins na linha reta que com ele vivessem em 
economia comum há mais de um ano;
e) Parentes e afins na linha colateral até ao 3.º 
grau que com ele vivessem em economia co-
mum há mais de cinco anos.
2 - A posição de arrendatário transmite-se pela 
ordem referida nas alíneas do número anterior, 
às pessoas nele referidas, preferindo, em igual-
dade de condições, o filho ou o parente mais 
próximo que em maior grau contribua para o 
encargo de sustentação do agregado familiar.
3 - O direito à transmissão previsto no n.º 1 des-
te artigo não se verifica se o titular desse direi-
to for possuidor de casa própria ou arrendada, 
adequada ao seu agregado familiar e suscetível 
de ser utilizada de imediato.
4 – (Revogado)

CAPÍTULO Ix
DOS DEVERES DOS ARRENDATÁRIOS

ARTIGO 34.º
DEVERES GENÉRICOS

1 - Além dos deveres consignados nos artigos 
anteriores deste Regulamento, os arrendatários 
obrigam-se ainda a:
a) Promover a instalação e ligação de contado-
res de água, energia elétrica e gás cujas des-
pesas são da sua responsabilidade, tal como 
as dos respetivos consumos, não recorrendo a 
ligações ilegais para o fornecimento dos respe-
tivos serviços; 
b) Conservar no estado em que atualmente se 
encontram todas as instalações de luz elétrica, 
água e gás bem como todas as canalizações, 
equipamentos e seus acessórios, assumindo a 
expensas próprias os custos com as reparações 
que se tornem necessárias, por efeito de incúria 
ou indevida utilização;
c) Zelar pela conservação da habitação e dos 
espaços comuns, reparando e suportando as 
despesas dos estragos que sejam causados por 
ato ou omissão culposa do agregado familiar 
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ou de quem frequenta a sua habitação e resti-
tuir a habitação no estado de conservação em 
que a recebeu, designadamente, com todos os 
vidros, portas, móveis de cozinha, sanitários, in-
demnizando a Gaiurb pelas despesas efetuadas 
com a reparação dos danos não sanados;
d) Permitir o acesso à habitação sempre que 
solicitado por colaboradores da Gaiurb quando 
devidamente identificados e sempre no exer-
cício das suas funções, nomeadamente para a 
realização de vistorias ou para a realização de 
obras na mesma;   
e) Não dar hospedagem, sublocar, total ou par-
cialmente, ou ceder a qualquer título o bem ar-
rendado, sob pena de aplicação de uma coima 
igual ao valor da renda devida por seis meses, e 
de despejo, em caso de reincidência;
f) Não provocar, participar ou de qualquer 
modo intervir em desacatos e conflitos ou cau-
sar barulhos que ponham em causa a tranquili-
dade do empreendimento ou o bem-estar dos 
restantes moradores.
g) Respeitar o período de descanso que me-
deia entre as 22 horas e as 7 horas; 
h) Cumprir as regras de higiene, de boa vizi-
nhança e outras normas, designadamente no 
que se refere à emissão de fumos, ruídos e ou-
tros fatos semelhantes; 
i) Efetuar a limpeza das zonas comuns, de acor-
do com as regras que vierem a ser definidas en-
tre os moradores ou pela Gaiurb;   
j) Pagar a comparticipação mensal devida pela 
fruição das zonas comuns, nos termos do art.º 
39º;           
k) Respeitar e tratar com urbanidade os téc-
nicos superiores de ação social e técnicos de 
manutenção presentes nos Gabinetes de Apoio 
Social, acatando as instruções e recomenda-
ções relativamente às habitações sociais e zo-
nas comuns; 
l) Serem responsáveis pela posse e circulação 
de animais de companhia que não estejam ex-
cluídos pelo disposto no artigo 35º, devendo 
assegurar que os mesmos, pelo seu número ou 
características fisiológicas ou comportamen-
tais, não prejudiquem as condições higiénico-
-sanitárias da habitação ou incomodem os res-
tantes moradores. 
m) Efetuar as comunicações e prestar as infor-
mações à Gaiurb obrigatórias nos termos da lei, 

designadamente, as relativas a impedimentos e 
à composição e rendimentos do seu agregado 
familiar.
2 - A habitação arrendada não pode estar desa-
bitada por um período seguido superior a seis 
meses.
3 – Sem prejuízo do disposto no número an-
terior, a Gaiurb pode, mediante requerimento 
escrito e fundamentado apresentado pelo ar-
rendatário, autorizar quer por motivos laborais, 
quer por motivos de doença, uma ausência por 
tempo superior até ao máximo de dois anos, 
contados ininterruptamente, findo o qual o ar-
rendatário se obriga a optar entre a entrega 
voluntária da habitação ou a sua efetiva ocu-
pação.
4 - Nos casos de ausência autorizada, o arren-
datário obriga-se a provar semestralmente a 
atualidade dos motivos, disso fazendo prova 
documental.

ARTIGO 35.
ANIMAIS PERIGOSOS

É expressamente proibido o alojamento, per-
manente ou temporário, de animais perigosos 
ou potencialmente perigosos nas habitações 
sociais, sendo ainda proibido a sua circulação 
nas zonas comuns dos empreendimentos mu-
nicipais e demais espaços públicos propriedade 
do Município de Vila Nova de Gaia, nos termos 
previstos no art.º 12º e nº 4 do art.º 13º do Dec. 
Lei 315/2009 de 29 de Outubro com as altera-
ções introduzidas pela Lei nº 46/2013 de 4 de 
Julho e ainda da Portaria nº 422/2004 de 24 de 
Abril.

ARTIGO 36º
USO DAS HABITAÇÕES

1 - A utilização das habitações deve obedecer às 
exigências normais de diligência e zelo, ficando 
interditada a sua utilização para fim diferente 
do definido pelo contrato de arrendamento.
2 - No uso das habitações é, especialmente, in-
terdito aos arrendatários:
a) Destinar a habitação a usos ofensivos dos 
bons costumes e reiterada ou habitualmente a 
práticas ilícitas, imorais ou desonestas;
b) Alterar a tranquilidade do prédio com sons, 
vozes, cantares, música ou fatos que indevida-
mente perturbem os demais utentes do edifí-
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cio, devendo os aparelhos de rádio, televisor, 
reprodutores de som ou eletrodomésticos ser 
regulados de modo a que os ruídos não pertur-
bem os demais utentes do prédio, sem prejuízo 
de ser sempre observado um período em silên-
cio entre as 22 horas e as 7 horas, nos termos 
do Regulamento Geral do Ruído; 
c) Promover iniciativas que perturbem a ordem 
pública e lesem os direitos e interesses legíti-
mos da vizinhança; 
d) Instalar na sua habitação qualquer motor ou 
outro mecanismo que não seja necessário ao 
fim a que a habitação se destina, suscetível de 
perturbar os restantes moradores;
e) Colocar nos terraços, varandas ou janelas, 
objetos que não estejam devidamente resguar-
dados quanto à sua queda ou que não possu-
am dispositivos que impeçam o eventual gote-
jamento ou o lançamento ou arrastamento de 
detritos ou de lixos sobre as outras habitações, 
as zonas comuns ou a via pública;
f) Instalar antenas exteriores de televisão, rá-
dio ou similares, sem autorização expressa da 
Gaiurb;
g) Armazenar ou guardar combustíveis ou pro-
dutos explosivos;
h) Sacudir tapetes e roupas, despejar águas, 
lançar lixos, pontas de cigarro ou detritos de 
qualquer natureza pelas janelas ou em áreas 
que afetem os demais moradores;
i) Colocar lixos em outros locais que não os 
contentores existentes para o efeito, situados 
na via pública, devendo o lixo ser devidamente 
acondicionado, para que no seu transporte, não 
ocorram derrames e não ponha em perigo a hi-
giene e saúde pública;
j) Colocar roupa a secar em cordas no interior 
ou no exterior das habitações, devendo utilizar 
apenas os estendais fixos colocados no exte-
rior do edifício, devidamente autorizados pela 
Gaiurb para esse fim, ou em estendais de chão 
nas varandas ou terraços, desde que estes fi-
quem resguardados pelas mesmas;
k) Colocar marquises, ou alterar o arranjo esté-
tico do edifício ou alçado;
l) Colocar rótulos ou tabuletas identificadoras, 
com ou sem menção de profissão, em qualquer 
local da habitação;
m) Adotar outros comportamentos que interfi-
ram com a tranquilidade e bem-estar dos res-

tantes moradores.   

ARTIGO 37º
OBRAS NAS HABITAÇÕES

1 - Os arrendatários só podem executar obras 
no interior da habitação com o prévio consenti-
mento da Gaiurb, e desde que, cumulativamen-
te:
a) Não contendam com a finalidade a que a ha-
bitação se destina nos termos previstos neste 
Regulamento;
b) Sejam executadas com observância das re-
gras técnicas e das disposições legais e regula-
mentares aplicáveis; 
c) Não afetem, nem prejudiquem as habita-
ções, os bens ou partes comuns, ou alterem por 
qualquer modo os elementos que fazem parte 
da estrutura do imóvel e ainda a estabilidade 
e segurança do edifício, a linha arquitetónica, 
o arranjo estético e a uniformidade exterior do 
prédio, incluindo as respetivas fachadas.
2 - O arrendatário é obrigado a realizar, ou per-
mitir que sejam realizadas na sua habitação, 
com a maior brevidade, as obras e reparações 
que se tornem necessárias para prevenir, evi-
tar ou remediar danos nas outras habitações 
ou nas zonas comuns, perturbações da normal 
utilização de umas e outras, ou do bem-estar 
e comodidade normais dos restantes utentes 
do prédio, ou ainda prejuízos à segurança, es-
tabilidade, estética e uniformidade exterior do 
prédio, sempre que esses danos, perturbações 
e prejuízos resultem ou possam resultar de de-
feito, degradação, avaria, acidente, sinistro, ins-
talação ou uso de equipamentos especiais ou 
outros fatos de qualquer natureza respeitantes 
à habitação em causa.
3 - O arrendatário que não proceda com a de-
vida diligência na comunicação à Gaiurb, das 
obras e reparações mencionadas no número 
anterior torna-se responsável perante os de-
mais moradores por todos os danos resultantes 
da recusa na sua comunicação ou na sua exe-
cução. 
4 - Antes do início da execução de qualquer 
obra ou reparação nas suas habitações os ar-
rendatários devem informar do fato à Gaiurb, 
identificando a obra ou reparação a efetuar.
5 - As obras e benfeitorias realizadas pelo ar-
rendatário na habitação, com ou sem autoriza-
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ção da Gaiurb, fazem parte integrante da habi-
tação, não assistindo ao arrendatário qualquer 
direito ou indemnização por força da realização 
dessas obras.
6 - Sempre que justificadas pela deterioração 
inerente a uma prudente utilização da habita-
ção e previamente autorizadas pela Gaiurb, 
após apresentação de orçamento e verificação 
no local da efetiva realização das obras por téc-
nicos credenciados da Gaiurb, o arrendatário 
pode deduzir no valor da renda mensal, 30% do 
custo total das obras de conservação que por si 
realize na habitação, a preços de mercado, até 
ao limite máximo de € 100,00. 
7 - A dedução ao valor da renda mensal, das 
obras de conservação realizadas, é efetuada 
contra apresentação da fatura discriminada dos 
trabalhos executados e comprovativo de paga-
mento.       

ARTIGO 38.º
USO DAS ZONAS COMUNS

1 - Os arrendatários são obrigados a utilizar as 
zonas comuns estritamente de acordo com a fi-
nalidade a que se destinam, a fazê-lo de modo 
a evitar que sofram deteriorações e danos que 
não correspondam a consequências naturais do 
seu uso normal, contribuindo para a respetiva 
preservação e valorização e, respeitando os di-
reitos dos restantes moradores.
2 – É, designadamente, proibido aos arrenda-
tários:
a) Deixar crianças sozinhas nos vestíbulos, pa-
tamares, escadas, corredores, elevadores e ou-
tras zonas comuns que a isso não sejam desti-
nadas;
b) Deixar as entradas comuns do prédio aber-
tas ou permitir a entrada e saída de estranhos 
sem previamente se assegurarem da sua identi-
dade, em especial durante a noite;
c) Permanecer na escadaria destinada exclusi-
vamente ao acesso das habitações, devendo tal 
acesso ser efetuado em silêncio; 
d) Colocar vasos, objetos ou obstáculos que 
prejudiquem a sua utilização;
e) Adotar ou permitir às pessoas que de si de-
pendam ou frequentem a sua habitação com-
portamentos suscetíveis de danificar ou sujar 
as partes comuns, designadamente fumar ou 
outros consumos, afetar o normal desempenho 

por estas das funções a que se destinam e a co-
modidade e o bem-estar dos seus utentes; 
f) Deixar circular dentro das zonas e áreas co-
muns os animais de companhia permitidos na 
alínea l) do artigo 34.º deste regulamento sem 
o uso de trelas e açaimes ou similares, bem 
como permitir que deixem dejetos nas referidas 
zonas comuns ou zonas envolventes do empre-
endimento, devendo neste caso promover a sua 
pronta limpeza;
g) Desrespeitar o período de silêncio mencio-
nado na parte final do n.º 2 da alínea b) do arti-
go 36.º deste Regulamento;
h) Utilizar as torneiras e as tomadas de energia 
elétrica das zonas comuns para outros fins que 
não os de limpeza dessas zonas;
i) Ocupar, mesmo temporariamente, com cons-
truções provisórias ou coisas móveis de qual-
quer espécie, as entradas ou patamares ou 
qualquer outra zona comum, ficando obrigados 
a assumir os custos em que a Gaiurb incorra 
com a remoção e transporte dos bens irregu-
larmente colocados; 
j) Aplicar letreiros ou tabuletas identificadoras, 
alusivas ou não a uma atividade profissional em 
qualquer área das zonas comuns;
k) Estacionar bicicletas, motociclos ou outras 
viaturas em qualquer zona comum do prédio.
3 - Na utilização dos elevadores devem ser ob-
servadas as seguintes regras:
a) Não transportar objetos que possam danifi-
car o seu interior;
b) Não reter os elevadores nos patamares;
c) Não permitir a utilização dos elevadores por 
crianças com idade inferior a 12 anos, salvo 
quando acompanhadas por adultos;
d) Não fumar dentro dos elevadores;
e) Não permitir o transporte a pessoas e coisas 
que ultrapassem a capacidade de carga ou que 
possam danificar ou sujar os elevadores;
f) Não permitir o acesso à casa das máquinas;
g) Proceder, de imediato à limpeza ou repara-
ção de qualquer sujidade ou estrago nos eleva-
dores provocado por transporte de objetos ou 
por qualquer outra causa, a expensas de quem 
lhe tiver dado causa.
4 - Os jardins envolventes do edifício são zo-
nas comuns a todos os moradores e, como tal, 
património comum, devendo ser tratados com 
cuidado e asseio, sendo proibido no que respei-
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ta aos jardins:
a) O corte de flores;
b) Os acessos aos mesmos, exceto nas zonas 
para o efeito concedidas;
c) Deixar dejetos dos animais de estimação;
d) Despejar lixo ou quaisquer detritos na área 
dos jardins.

ARTIGO 39.º
ENCARGOS DE FRUIÇÃO DAS ZONAS CO-

MUNS
1 - As despesas correntes necessárias à fruição 
das partes comuns dos edifícios e ao pagamen-
to de serviços de interesse comum ficam a car-
go dos arrendatários.
2 - Com a celebração do contrato de arrenda-
mento o arrendatário obriga-se a pagar uma 
comparticipação mensal nas despesas das zo-
nas comuns.
3 - A comparticipação referida no número an-
terior é calculada em função de uma percenta-
gem da renda, a fixar anualmente, sendo liqui-
dada juntamente com a renda e nos mesmos 
prazos.  
4 - O não pagamento atempado da comparti-
cipação fixada faz incorrer o arrendatário nas 
sanções previstas no presente regulamento 
para o não pagamento da renda.  

CAPÍTULO x
DOS DEVERES DA GAIURB-URBANISMO E 

HABITAÇÃO, EM

ARTIGO 40.º
OBRAS A CARGO DA GAIURB

1 - Ficam a cargo da Gaiurb as obras de ma-
nutenção e conservação geral dos empreendi-
mentos sociais, designadamente, obras de re-
paração e reabilitação das fachadas e paredes 
exteriores, de manutenção e preservação da 
rede de água e esgotos, da rede de gás, dos cir-
cuitos elétricos e outras instalações ou equipa-
mentos que façam parte integrante dos empre-
endimentos, excluindo-se todas as reparações 
ou intervenções resultantes de incúria, falta de 
cuidado ou atuação danosa dos arrendatários.
2 - Ficam ainda excluídas todas as obras de re-
paração e outras intervenções que incidam so-
bre os vidros, portas, fechaduras ou quaisquer 
outros mecanismos ou equipamentos perten-

centes às habitações ou zonas comuns, desde 
que os danos tenham sido causados por ato ou 
omissão culposa dos arrendatários ou de quais-
quer utilizadores.

CAPÍTULO xI
DO DESPEJO

ARTIGO 41.º
COMPETÊNCIA

O despejo administrativo das habitações sociais 
propriedade da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia é objeto de deliberação da Câmara Mu-
nicipal, na sequência da proposta do Presidente 
da Câmara ou do Vereador com competência 
delegada.

ARTIGO 42.º
FINALIDADE

O despejo destina-se a fazer cessar a situação 
jurídica de arrendamento, sempre que exista 
fundamento para a resolução do contrato de 
arrendamento e se verifique o incumprimento 
do mesmo. 
 

ARTIGO 43.º
CAUSAS DE DESPEJO

1 - Constituem causas de despejo, para além 
das elencadas na legislação em vigor e das pre-
vistas no presente regulamento, os seguintes 
fatos:
a) O incumprimento reiterado dos deveres es-
tatuídos pelo presente regulamento, apesar de 
previamente ser concedido aos arrendatários 
um prazo para a integral reposição da situação, 
designadamente, dos referidos nos artigos 34º 
a 39º;
b) A falta de pagamento da renda e da compar-
ticipação nas despesas das zonas comuns, nos 
termos e prazos previstos e fixados nos artigos 
21.º, 22º e 39º deste regulamento, podendo o 
despejo suspender-se, se no prazo previsto no 
nº 4 do artigo 44º, o arrendatário apresentar 
documento comprovativo do seu pagamento e 
das penalizações previstas no já referido artigo 
22º;
c) A não-aceitação da renda atualizada nos ter-
mos do artigo 23º deste regulamento, devida-
mente notificada;
d) A recusa dos arrendatários, depois de de-
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vidamente notificados, para demolir ou retirar 
obras ou instalações que tenham realizado sem 
o consentimento da Gaiurb em violação do dis-
posto neste regulamento;
e) A recusa, dos arrendatários depois de devi-
damente notificados, em reparar os danos cau-
sados nas habitações e zonas comuns, causa-
dos por si ou pelo seu agregado familiar, ou em 
indemnizar a Gaiurb pelas despesas incorridas 
com a reparação desses danos;
f) A recusa em ocupar de imediato casa própria 
ou arrendada;
g) A prestação de falsas declarações ou a omis-
são de informações que tenham contribuído 
para o acesso ou manutenção do arrendamento 
e o cálculo do valor da renda;
h) O incumprimento, no prazo que for concedi-
do, da intimação de despejar as pessoas que te-
nha admitido em coabitação permanente sem 
autorização prévia da Gaiurb;
i) A posse ilegal da habitação; 
j) A ameaça à integridade física, tentativa de 
agressão ou agressão efetiva a qualquer cola-
borador do Município ou da Gaiurb ou aos seus 
bens pessoais.
2 - A falta de verificação de algum dos pressu-
postos que determinaram a celebração do con-
trato de arrendamento determina a sua resolu-
ção e constitui fundamento para despejo.
3 - A situação prevista na alínea i) do n.º 1 do 
presente artigo determina a posse imediata do 
bem, isto é, dispensado de inquérito prévio e 
isento das diligências probatórias previstas no 
artigo 44º do presente regulamento.

ARTIGO 44.º
DO PROCEDIMENTO

1 - A ordem de despejo será antecedida de um 
procedimento administrativo nos termos previs-
tos no Código do Procedimento Administrativo 
e em legislação especial com vista à verificação 
dos pressupostos da resolução do contrato de 
arrendamento bem como da perda do direito à 
habitação arrendada.
2 - Quando, nos termos e para os efeitos do 
disposto no presente regulamento e em legisla-
ção especial, depois de completada a instrução 
do respetivo processo de inquérito se conclua 
que não há direito à ocupação da habitação so-
cial, os seus ocupantes serão notificados, após 

aprovação do respetivo projeto de decisão, 
para, querendo, se pronunciarem por escrito no 
prazo de 10 dias sobre os seus fundamentos. 
3 - Findo o prazo referido no número anterior 
deverá o projeto de decisão relativo ao despejo 
ser remetido para despacho do órgão compe-
tente para a decisão final, nos termos do artigo 
41º do presente regulamento, para, sendo esse 
o caso, determinar-se a desocupação da habi-
tação social.
4 - Depois de notificado, o arrendatário terá o 
prazo de noventa dias para desocupar volunta-
riamente a habitação, deixando-a livre de pes-
soas e bens, fazendo ainda a entrega das respe-
tivas chaves na Gaiurb.
5 - Decorrido o prazo para a desocupação vo-
luntária sem que a habitação tenha sido deso-
cupada e restituída, os seus ocupantes ficam 
sujeitos a uma desocupação coerciva executa-
da pelas autoridades policiais competentes em 
articulação com os serviços da Gaiurb.
6 - Quaisquer bens móveis que se encontrem 
na habitação no decorrer da desocupação co-
erciva serão considerados abandonados em fa-
vor do Município de Vila Nova de Gaia, caso não 
sejam reclamados no prazo de sessenta dias.  
7 - A notificação para a desocupação deverá 
ser feita nos termos do Código do Procedimen-
to Administrativo e em legislação especial em 
vigor. 

CAPITULO xII
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 45.º
GABINETE DE APOIO SOCIAL

Os agregados familiares, no desenvolvimento 
das presentes normas regulamentares e para 
seu cabal esclarecimento, podem obter qual-
quer informação junto do Gabinete de Apoio 
Social.    

ARTIGO 46.º
NORMA REVOGATÓRIA

Com a aprovação das alterações introduzidas 
por força da Lei nº81/2014 de 19 de Dezem-
bro, na redação conferida pela lei nº32/2016 
de 24 de agosto ao presente regulamento em 
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vigor, aprovado por deliberação de Câmara 
de 01/11/2014 e de Assembleia Municipal de 
11/12/2004 ficam revogadas as normas ou dis-
posições a ele contrárias.

ARTIGO 47.º
DÚVIDAS E OMISSÕES

Sem prejuízo da legislação aplicável, as dúvidas 
e omissões suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente Regulamento serão subme-
tidas a decisão dos órgãos competentes, sob 
proposta da Gaiurb. 

ARTIGO 48.º
REMISSÕES

As remissões feitas para os preceitos que en-
tretanto venham a ser revogados ou alterados 
consideram-se, automaticamente transpostas 
para os novos diplomas 

ARTIGO 49.º
ENTRADA EM VIGOR

O presente Regulamento entra em vigor quinze 
dias após a sua publicação nos termos da lei.
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Definição de Conceitos
Tendo como objetivo uniformizar o processo de 
avaliação dos pedidos de atribuição de habita-
ção social, definem-se os principais conceitos 
utilizados na Matriz de Pontuação:

Variável: Falta de habitação
Categorias:
- Cessação do contrato de arrendamento: nesta 
categoria pretende-se cotar a situação em que 
os munícipes se encontram com contrato de 
arrendamento cessado, considerando que este 
cessa quando se extingue a respetiva relação 
contratual entre as partes, com os inerentes di-
reitos e obrigações. A cessação dos contratos 
verifica-se, geralmente, por caducidade, resolu-
ção ou revogação.
-Perigo de derrocada ou ruína eminente: quan-
do se verifica que a estabilidade estrutural dos 
elementos construtivos da habitação não está 
garantida.
-Outros: outros motivos para a falta de habita-
ção diferentes das categorias acima referencia-
das.

Variável: Condições de habitabilidade e Salubri-
dade
Categorias:
-sem instalação sanitária: habitação que não 
possui pelo menos uma instalação sanitária bá-
sica;
-com instalação sanitária e/ou cozinha exterior: 
habitação em que a instalação sanitária e/ou 
cozinha localizam-se no exterior;
-Humidades: anomalias de uma habitação que 
têm origem na deterioração dos materiais cons-
trutivos, ou falta de conservação dos mesmos. 
Manifestam-se pelo aparecimento de eflores-
cências e manchas de água, provocando dete-
riorações nos revestimentos das paredes, tetos 
e pavimentos;
-Área insuficiente face à composição do agre-
gado familiar: todo e qualquer alojamento que 
não cumpra os critérios de área útil, com base 
no número de elementos do agregado fami-
liar, a saber: 1 elemento – 30m³; 2 elementos – 
40m³; mais de 2 elementos – contabilizar 8m³ 
por elemento; 
-Com pé direito inferior a 2.20m: distância livre 
entre o pavimento e o teto de uma habitação;

-Sem ventilação natural: todo e qualquer espa-
ço que não cumpra o estipulado no art.72.º, do 
Decreto-Lei n.º 38/382, de 7-8-1951;
-Sem iluminação natural: todo e qualquer espa-
ço que não cumpra o estipulado no art.º nº 71.º 
e 73.º, do Decreto-Lei n.º 38/382, de 7-8-1951;
-Sem isolamento térmico: quando não possui 
materiais com características de resistência tér-
mica adequados para impedir que as trocas de 
temperatura interior/exterior estejam de acor-
do com exigência regulamentar.
-Sem ligação à rede pública de abastecimen-
to de água: habitações cujo abastecimento de 
água não é feito pela rede pública de abasteci-
mento, mas ligadas a qualquer outro sistema de 
abastecimento;
- Sem ligação à rede pública de saneamento ou 
a sistemas de tratamento de águas residuais: 
habitações cujos esgotos não se encontram li-
gados a uma rede pública ou a uma fossa sép-
tica;
-Barreiras arquitetónicas (limitações de mobi-
lidade): todo e qualquer impedimento à livre 
circulação de pessoas com mobilidade reduzi-
da, quer se desloquem ou não em cadeiras de 
rodas;
-Com condições de habitabilidade e salubrida-
de: habitações que reúnam todas as condições 
mínimas exigidas por lei à data da construção 
do imóvel.

Variável: Vínculo habitacional
Categorias:
-Casa Arrendada/Casa de Função: casa arren-
dada é um bem imóvel cujo uso e gozo é cedi-
do a título oneroso – mediante o pagamento de 
uma renda – a uma pessoa (física ou jurídica) 
por tempo determinado ou não, incluindo, ou 
não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, 
com o objetivo de nele residir ou de nele ser 
exercida atividade de exploração, nos termos 
da legislação aplicável e do contrato celebra-
do em conformidade; casa de função é um bem 
imóvel, com fins habitacionais que está adstrito 
ao exercício duma atividade profissional e, con-
sequentemente é cedida para o cabal exercício 
dessa mesma atividade.
-Casa Cedida: empréstimo temporário de habi-
tação para gozo próprio a título gratuito.
-Casa subarrendada: arrendamento verbal ou 
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escrito ao abrigo do qual o/a arrendatária pro-
porciona a terceira pessoa o gozo da habitação 
parcial ou total.
-Outros: Outro vínculo diferente das categorias 
acima referenciadas.

Variável: Tipo de alojamento
Categorias:
-Estruturas Provisórias: alojamentos de cons-
trução deficiente e/ou abarracada ou carácter 
provisório, como as roulottes.
-Partes de Edificações: incluem-se sete subca-
tegorias como parte de casa, pensões, quartos, 
casa de ilha, anexos, estabelecimentos coleti-
vos e apartamentos.
-Outros: Outro tipo de alojamento diferente das 
categorias acima referenciadas.

Variável: Doença Crónica ou deficiência
- Pretende-se cotar as famílias em que existem 
elementos com doença crónica, devidamente 
atestada pelo médico da especialidade ou defi-
ciência comprovada e que usufruam de presta-
ções por deficiência.
Variável: Rendimentos
-escalonamento do rendimento mensal corrigi-
do do agregado (calculado nos termos defini-
dos na Lei n.º 81/2014, de 19 de Dezembro) em 
função de 2 RMMG (Retribuição Mínima Mensal 
Garantida).
Variável: Tipo de Família
Categorias:
-Família Monoparental com filhos menores: 
consiste na composição familiar constituída por 
uma pessoa adulta e seu(s) filho(s) menor(es), 
biológicos ou adotados.
-Família Nuclear com filhos menores: consiste 
na composição familiar de 2 pessoas adultas 
e seus filhos menores de idade, biológicos ou 
adotados, habitando num ambiente familiar co-
mum. 
-Família Nuclear sem filhos menores: consiste 
na composição familiar de 2 pessoas adultas 
e seus filhos maiores de idade, biológicos ou 
adotados, habitando num ambiente familiar co-
mum. 
-Casal ou Elemento Isolado com idade inferior 
a 55 anos: casal ou individuo que por situações 
externas, óbito do cônjuge, divórcio, ou outros 
motivos, é o único elemento que compõe o 

seu agregado familiar e com idade inferior a 55 
anos.
-Casal ou Elemento Isolado com idade igual 
ou superior a 55 anos: casal ou individuo que 
por situações externas, óbito do cônjuge, divór-
cio, ou outros motivos, é o único elemento que 
compõe o seu agregado familiar e com idade 
igual ou superior a 55 anos.
-Família Extensa/Alargada: estrutura mais am-
pla, que consiste na família nuclear, incluindo 
parentes diretos ou colaterais, e/ou existindo 
uma extensão das relações entre pais e filhos, 
para avós, pais e netos.
-Outro tipo de Famílias: Outro tipo de famílias 
diferente das categorias acima referenciadas.

Variável: Tempo de Residência no Concelho
Pretende-se avaliar a ligação do agregado fami-
liar ao concelho, com base no número de anos 
de residência no mesmo.
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a.7. PrOJetO De alteraÇÃO aO regUla-
meNtO Da reserVa NatUral lOCal DO 
estUÁrIO DO DOUrO

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO DA RESERVA NATURAL LO-
CAL DO ESTUÁRIO DO DOURO

SÍNTESE DO CONTEÚDO: ALTERAÇÃO AO RE-
GULAMENTO DA RESERVA NATURAL LOCAL 
DO ESTUÁRIO DO DOURO, concretamente, 
aos artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º e 10.º do Regula-
mento da Reserva Natural Local do Estuário do 
Douro, publicado com o n.º 82/2009, no DR, 2.ª 
série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2009.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO: 
Considerando extinção da empresa municipal 
Parque Biológico de Gaia, E.M, por incorpora-
ção na empresa municipal Águas e Parque Bio-
lógico, S.A., E.M., bem como a fixação da estru-
tura nuclear e flexível da Câmara Municipal pela 
Deliberação n.º 1946/2014, de 24 de outubro, 
existe necessidade de corrigir o presente regu-
lamento, em conformidade com as menciona-
das alterações.

PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUDIÊN-
CIA DE INTERESSADOS E CONSULTA PÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, na Reunião Pública realiza-
da no dia 19 de dezembro de 2016, deliberou 
a abertura do procedimento administrativo de 
elaboração do projeto tendo fixado o período 
de dez dias úteis para a constituição de interes-
sados e apresentação de contributos, no âmbi-
to da publicitação desta iniciativa procedimen-
tal. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital, que decorreu entre 6 e 20 de janeiro de 
2017 e não se tendo verificado a constituição 
de interessados nem a apresentação de quais-
quer contributos, o presente projeto de regu-
lamento está em condições de ser submetido 
pela Câmara Municipal a audiência dos interes-
sados e, ou, consulta pública, para recolha de 

sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do CPA, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da sua publicação no Boletim Municipal e no sí-
tio institucional do Município, na Internet.

PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expressa 
anteriormente não acarretam qualquer acrésci-
mo de custos para o Município. 

PrOJetO De alteraÇÃO aO regUlameN-
tO Da reserVa NatUral lOCal DO estU-

ÁrIO DO DOUrO
A presente alteração ao regulamento foi objeto 
de consulta pública, para recolha de sugestões 
nos termos do artigo 101.º, n.º 1 do Código do 
Procedimento Administrativo, e consulta às en-
tidades competentes, nos termos do n.º 8 do 
artigo 15.º do D.L. n.º 142/2008,de 24 de julho. 
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241º da Constituição da República 
Portuguesa e 25º, nº 1, alínea g), do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sob proposta 
da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia aprova o seguinte regu-
lamento:

ARTIGO 1.º
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA RE-

SERVA NATURAL LOCAL DO ESTUÁRIO DO 
DOURO

Os artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 15.º e 
16.º do Regulamento da Reserva Natural Lo-
cal do Estuário do Douro, publicado com o n.º 
82/2009, no DR, 2.ª série, n.º 30, de 12 de feve-
reiro de 2009, passam a ter a seguinte redação:

“ARTIGO 2.º
LIMITES

1 – (...)
2 – As dúvidas eventualmente suscitadas pela 
leitura da Carta Militar que constitui o anexo II 
ao presente regulamento são resolvidas pela 
consulta do original, à escala de 1/25 000, ar-
quivado para o efeito na sede da RNLED, nos 
serviços municipais com competências na ma-
téria, e no Instituto da Conservação da Nature-
za das Florestas.



REGULAMENTOS

Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

124

ARTIGO 4.º 
GESTÃO

1 – (...)
2 – (…)
3 – A Câmara Municipal nomeia o responsável 
da RNLED a quem compete, em geral, a admi-
nistração dos interesses específicos da RNLED 
e, em especial: 
a) Preparar os planos e programas anuais 
de gestão, submetendo-os previamente à apre-
ciação do conselho consultivo e propondo-os 
para integração no Plano e Orçamento do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia;
b) Elaborar os relatórios anuais de atividades, 
submetendo-os previamente à apreciação do 
conselho consultivo e propondo-os para inte-
gração no relatório de gestão do Município de 
Vila Nova de Gaia;
c) (...);
d) (...);
e) (...);
f) (...);
g) (...).

ARTIGO 5.º
CONSELHO CONSULTIVO

1 – A RNLED terá um conselho consultivo com-
posto pelo responsável da RNLED e por um re-
presentante de cada uma das seguintes entida-
des:
a) (...);
b) (...);
c) Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas;
d) Junta de Freguesia de Canidelo;
e) União de Freguesias de Santa Marinha e Afu-
rada;
f) Comissão de Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional da Região Norte;
g) Agência Portuguesa do Ambiente;
h) Administração dos Portos de Douro e Lei-
xões;
i) Capitania do Porto do Douro;
j) Estabelecimentos de ensino superior com in-
tervenção na área da RNLED, considerados em 
conjunto e em sistema rotativo, com o mandato 
de um ano;
k) Instituições representativas dos interesses 
socioeconómicos, consideradas em conjunto 
e em sistema rotativo, com o mandato de um 

ano;
l) Organizações não-governamentais de am-
biente com intervenção na área da RNLED, con-
sideradas em conjunto e em sistema rotativo, 
com o mandato de um ano.
2 – (...).
3 – (...).

ARTIGO 6.º
INTERDIÇÕES

Dentro dos limites da RNLED são interditos os 
seguintes atos e atividades:
a) (...);
b) (...);
c) (...);
d) (...);
e) (...);
f) (...);
g)  A prática de atividades balneares, de 
pesca desportiva e lúdica, salvo na frente marí-
tima;
h) (...);
i) (...);
j) O sobrevoo por Veículos aéreos não tripula-
dos (VANT), vulgarmente conhecidos por dro-
nes, salvo para ações de vigilância, operações 
de salvamento e trabalhos científicos;
k) Acampar ou fazer fogueiras e atear fogo.

ARTIGO 9.º
ATOS OU ATIVIDADES SUJEITOS A PARECER

Ficam sujeitos a parecer do responsável da RN-
LED os seguintes atos ou atividades:
(…)

ARTIGO 10.º
SINALIZAÇÃO

A sinalização da RNLED será feita com placas 
do modelo previsto no Anexo III e com modelos 
próprios, previstos na Portaria n.º 98/2015 de 31 
de março.

ARTIGO 11.º
FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO

1 - A fiscalização compete à Autoridade Maríti-
ma, através da sua estrutura operacional - Po-
lícia Marítima, à Administração dos Portos de 
Douro e Leixões (APDL), ao Município de Gaia, 
especialmente através da Polícia Municipal, ao 
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Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, especialmente através do serviço de 
vigilantes da natureza, à Guarda Nacional Re-
publicana, especialmente através do Serviço de 
Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) 
e da Unidade de Controlo Costeiro, à Polícia de 
Segurança Pública e às demais autoridades po-
liciais.
2 – (…)
3 – (…)

ARTIGO 15.º
REPOSIÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR

O responsável da RNLED pode ordenar que se 
proceda à reposição da situação anterior à in-
fração, nos termos do disposto nos artigos 47.º 
e 48.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 
Julho.

ARTIGO 16.º
AUTORIZAÇÕES E PARECERES

1 - Salvo disposição em contrário, os pareceres 
emitidos pelo responsável da RNLED são vin-
culativos e não dispensam outros pareceres, 
autorizações ou licenças que legalmente forem 
devidos.
2 - Na falta de disposição especial aplicável, o 
prazo para a emissão dos pareceres e autoriza-
ções pelo responsável da RNLED é de 45 dias.
3 – (…)
4 - Os pareceres e autorizações emitidos pelo 
responsável da RNLED ao abrigo do presente 
regulamento caducam decorridos dois anos so-
bre a data da sua emissão, salvo se nesse prazo 
as entidades competentes tiverem procedido 
ao respetivo licenciamento.
5 – (…)

ARTIGO 2.º
RENUMERAÇÃO DE ARTIGOS

Os artigos 8.º a 16.º do Regulamento da Reserva 
Natural Local do Estuário do Douro passam a 
ser, respetivamente, os artigos 7.º a 15.º. 

ARTIGO 3.º
REVOGAÇÃO

É revogado o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
da Reserva Natural Local do Estuário do Douro.

ARTIGO 4.º
REPUBLICAÇÃO

Em anexo republica-se o Regulamento da Re-
serva Natural Local do Estuário do Douro.

ARTIGO 5.º
ENTRADA EM VIGOR

O presente Regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais.

ANExO
REGULAMENTO DA RESERVA NATURAL LO-

CAL DO ESTUÁRIO DO DOURO

NOTA JUSTIFICATIVA
A parte final do Estuário do Douro, nomeada-
mente o Cabedelo e a Baía de S. Paio, a zona 
que resta do sapal e a área de areias que co-
brem e descobrem com as marés, apresenta 
grande valor paisagístico e natural e, nomeada-
mente, condições favoráveis para abrigo e nidi-
ficação de muitas aves, algumas de espécies de 
conservação prioritária, nos termos da Diretiva 
comunitária Aves (79/409/CEE).
Particularmente no Inverno podem observar, 
frequentemente, centenas de limícolas e ou-
tras espécies de aves. Durante as migrações as 
areias do estuário servem de abrigo e alimenta-
ção a muitas outras espécies e diversas nidifi-
cam nas areias e dunas do Cabedelo e na ilhota 
existente no Estuário.
O Cabedelo constitui um importante elemento 
natural de defesa do estuário contra o avanço 
do mar, particularmente em situações de tem-
poral, pelo que importa reforçar e estabilizar o 
seu cordão dunar. 
Também do ponto de vista da flora se podem 
encontrar algumas plantas protegidas, como a 
Jasione maritima (Duby) Merino var. sabularia 
(Cout.) Sales & Hedge, a Centaurea sphaero-
cephala L. subsp. polyacantha (Willd.) Dostál e 
outras.
Apesar do PDM (Plano Diretor Municipal) de 
Vila Nova de Gaia prever a sua integração na 
REN (Reserva Ecológica Nacional), algumas 
atividades humanas ali praticadas sem regra 
inutilizam esse potencial e degradam um habi-
tat natural que é considerado, também, de con-
servação prioritária pela Diretiva comunitária 
Habitats (92/43/CEE), transposta para o Direito 
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português pelo Decreto-lei nº 140/99, de 24 de 
Abril.
Para salvaguardar a fauna a flora e a paisagem 
deste local, o Município de Gaia avançou, em 
Dezembro de 2007, com o projeto de criação 
do Refúgio Ornitológico no Estuário do Douro, 
resultante de um protocolo celebrado entre a 
APDL (Administração dos Portos de Douro e 
Leixões) e a empresa municipal Parque Bioló-
gico.
Em 24 de Julho de 2008 foi publicado o De-
creto-lei nº 142/2008, que estabelece o regime 
jurídico da conservação da natureza e da biodi-
versidade, criando a possibilidade dos Municí-
pios criarem áreas protegidas, por proposta do 
Executivo e, após consulta pública, aprovação 
pela Assembleia Municipal, sendo neste contex-
to, criada a Reserva Natural Local do Estuário 
do Douro, adiante designada por RNLED, como 
área protegida de âmbito local, nos termos do 
artigo 15º do Decreto-Lei nº142/2008, de 24 de 
julho.
Nesta conformidade, 
a) Considerando o disposto nos artigos 9º e 66º 
da Constituição da República Portuguesa e no 
artigo 2., n.º 2 da Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, 
que define as bases da política do ambiente, 
bem como o preceituado na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que refere que compete à 
Câmara Municipal elaborar e submeter à apro-
vação da Assembleia Municipal os projetos de 
regulamentos externos do município e,
b) Considerando que durante o período de 
apreciação foram recolhidas sugestões dos in-
teressados nos termos e para os efeitos do ar-
tigo 101º, nº 1 do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.
Ao abrigo do preceituado nos artigos 241º da 
Constituição da República Portuguesa e 25º, nº 
1, alínea g), do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, sob proposta da Câmara Municipal, 
a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia 
aprova o seguinte regulamento:

ARTIGO 1.º
CRIAÇÃO

É criada a Reserva Natural Local do Estuário 
do Douro, adiante designada por RNLED, como 

área protegida de âmbito local, nos termos do 
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 
de julho.

ARTIGO 2.º
LIMITES DA RESERVA

1 - Os limites da RNLED são fixados no texto 
e na carta que constituem os anexos I e II da 
presente deliberação, da qual fazem parte in-
tegrante.
2 - As dúvidas eventualmente suscitadas pela 
leitura da Carta Militar que constitui o anexo II 
ao presente diploma são resolvidas pela consul-
ta do original, à escala de 1/25 000, arquivado 
para o efeito na sede da RNLED, no Município 
de Vila Nova de Gaia, e no Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Florestas.

ARTIGO 3.º
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do De-
creto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, constitui 
objetivo específico da RNLED a conservação da 
natureza e da biodiversidade, e a valorização 
do património natural da área final do Estuário 
do Douro, nomeadamente da Baía de S. Paio e 
Cabedelo, como pressuposto de um desenvol-
vimento sustentável.

ARTIGO 4.º
GESTÃO

1 - A gestão da RNLED é da responsabilidade 
do Município de Gaia, salvaguardadas as com-
petências da Autoridade Marítima Nacional, da 
Autoridade Portuária e o regime do Domínio 
Público Marítimo.
2 - (Revogado)
3 - A Câmara Municipal nomeia o responsável 
da RNLED a quem compete, em geral, a admi-
nistração dos interesses específicos da RNLED 
e, em especial:
a) Preparar os planos e programas anuais de 
gestão, submetendo-os previamente à aprecia-
ção do conselho consultivo e propondo-os para 
integração no Plano e Orçamento do Município 
de Vila Nova de Gaia;
b) Elaborar os relatórios anuais de atividades, 
submetendo-os previamente à apreciação do 
conselho consultivo e propondo-os para inte-
gração no relatório de gestão do Município de 
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Vila Nova de Gaia;
c) Promover a elaboração periódica de relató-
rios científicos do estado da RNLED;
d) Submeter anualmente à Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia e ao Instituto de Conser-
vação da Natureza e da Biodiversidade um re-
latório sobre o estado da RNLED;
e) Autorizar atos ou atividades condicionadas 
na RNLED, em conformidade com o disposto 
no presente regulamento;
f) Fazer cessar todas acções realizadas em vio-
lação do disposto na presente deliberação e le-
gislação complementar;
g) Fiscalizar a conformidade do exercício de 
atividades na RNLED com as normas constan-
tes do Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho, 
do presente regulamento e de outra legislação 
aplicável.

ARTIGO 5.º
CONSELHO CONSULTIVO

1 – A RNLED terá um conselho consultivo com-
posto pelo responsável da RNLED e por um re-
presentante de cada uma das seguintes entida-
des:
a) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
b) Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia;
c) Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas
d) Junta de Freguesia de Canidelo;
e) União de Freguesias de Santa Marinha e Afu-
rada;
f) Comissão de Coordenação e Desenvolvimen-
to da Região Norte;
g) Agência Portuguesa do Ambiente; 
h) Administração dos Portos de Douro e Lei-
xões;
i) Capitania do Porto do Douro;
j) Estabelecimentos de ensino superior com in-
tervenção na área da RNLED, considerados em 
conjunto e em sistema rotativo, com o mandato 
de um ano;
k) Instituições representativas dos interesses 
socioeconómicos, consideradas em conjunto 
e em sistema rotativo, com o mandato de um 
ano;
l) Organizações não-governamentais de am-
biente com intervenção na área da RNLED, con-
sideradas em conjunto e em sistema rotativo, 
com o mandato de um ano.

2 - O conselho consultivo reúne ordinariamente 
duas vezes por ano e extraordinariamente sem-
pre que convocado pelo respetivo presidente, 
por sua iniciativa ou a solicitação de, pelo me-
nos, um terço dos seus membros.
3 - Compete ao conselho consultivo, em geral, 
a apreciação das atividades desenvolvidas na 
RNLED e, em especial:
a) Apreciar as propostas de planos e os progra-
mas anuais de gestão;
b) Apreciar os relatórios anuais de atividades;
c) Apreciar os relatórios científicos sobre o es-
tado da RNLED;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto com in-
teresse para a RNLED.

ARTIGO 6.º
INTERDIÇÕES

Dentro dos limites da RNLED são interditos os 
seguintes atos e atividades:
a) Qualquer alteração à morfologia do solo, 
bem como o vazamento de lixos, detritos, en-
tulhos ou sucatas;
b) O lançamento de águas residuais sem trata-
mento adequado;
c) A colheita, captura, abate ou detenção de 
exemplares de quaisquer espécies vegetais ou 
animais, em qualquer fase do seu estado bioló-
gico, com exceção das ações levadas a efeito 
pela RNLED, das ações de âmbito científico de-
vidamente autorizadas pela mesma e das práti-
cas tradicionais de pesca e apanha de moluscos 
bivalves (Lamelibrânquios) e de Minhocas e Ca-
sulos (Anelídeos e Sipunculideos).
d) A introdução de espécies botânicas ou zoo-
lógicas exóticas ou estranhas ao ambiente, bem 
como a entrada de animais domésticos;
e) A circulação pedestre e estadia onde tal for 
impedido por sinalização ou barreira física, sal-
vo em ações de fiscalização, socorro ou outro 
motivo de força maior;
f) A navegação por qualquer meio, salvo em 
ações de fiscalização, socorro ou outro motivo 
de força maior;
g) A prática de atividades balneares, de pesca 
desportiva e lúdica, salvo na frente marítima;
h) A prática de atividades desportivas e de la-
zer fora dos locais destinados a esse fim;
i) Instalação de novas atividades, de qualquer 
tipo.
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ARTIGO 7º
ATOS E ATIVIDADES SUJEITOS A AUTORIZA-

ÇÃO
Sem prejuízo dos restantes condicionalismos 
legais, ficam sujeitos a autorização prévia do di-
retor da RNLED os seguintes atos e atividades:
a) Sobrevoo por aeronaves com motor abaixo 
de 1000 pés, salvo para ações de vigilância, 
combate a incêndios, operações de salvamento 
e trabalhos científicos;
b) Instalação de painéis e outros suportes pu-
blicitários;
c) Atividades tradicionais de pesca desportiva 
ou profissional e de apanha de moluscos bival-
ves (Lamelibrânquios) e de Minhocas e Casulos 
(Anelídeos e Sipunculideos).
d) Atividades científicas.

ARTIGO 8º
ATOS OU ATIVIDADES SUJEITOS A PARECER
Ficam sujeitos a parecer do responsável da RN-
LED os seguintes atos ou atividades:
a) Instalação de infraestruturas elétricas e tele-
fónicas aéreas e subterrâneas, de telecomuni-
cações, de gás natural, de saneamento básico e 
de aproveitamento de energias renováveis;
b) Instalação de novas atividades industriais, 
nomeadamente extração de inertes;
c) As obras, atividades e ações de conservação 
dos molhes e barra do Douro.

ARTIGO 9º
SINALIZAÇÃO

A sinalização da RNLED será feita com placas 
do modelo previsto no Anexo III e com modelos 
próprios, previstos na Portaria nº 98/2015 de 31 
de março. 

ARTIGO 10º
FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO

1 - A fiscalização compete à Autoridade Maríti-
ma, através da sua estrutura operacional - Po-
lícia Marítima, à Administração dos Portos de 
Douro e Leixões (APDL), ao Município de Gaia, 
especialmente através da Polícia Municipal, ao 
Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, especialmente através do serviço de 
vigilantes da natureza, à Guarda Nacional Re-
publicana, especialmente através do Serviço de 
Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) 

e da Unidade de Controlo Costeiro, à Polícia de 
Segurança Pública e às demais autoridades po-
liciais. 
2 - O disposto na alínea anterior não prejudica o 
exercício dos poderes de fiscalização e polícia 
que, em razão da matéria, competem às demais 
autoridades públicas. 
3 - A inspeção compete à Inspeção-Geral do 
Ambiente e do Ordenamento do Território 
(IGAOT). 

ARTIGO 11º
CONTRAORDENAÇÕES

1 - Constitui contraordenação a prática dos atos 
e atividades previstos nos artigos 6.º, 7.º e 8.º 
quando interditos, não autorizados ou sem os 
pareceres devidos.
2 – O regime de contraordenações rege-se pelo 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho.
3 - A tentativa e a negligência são puníveis.

ARTIGO 12º
SANÇÕES ACESSÓRIAS

As contraordenações previstas no artigo ante-
rior podem ainda determinar a aplicação das 
sanções acessórias previstas nos artigos 47º e 
48º.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Ju-
lho.

ARTIGO 13º
PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO E 

APLICAÇÃO DE COIMAS E SANÇÕES ACES-
SÓRIAS

1 - O processamento das contraordenações e a 
aplicação das coimas e sanções acessórias, re-
lativas à violação das leis e regulamentos ma-
rítimos compete à Autoridade Marítima Nacio-
nal, nos termos do Decreto-Lei n.º 45/2002 de 
2 de Março.
2 - O processamento das contraordenações e a 
aplicação das coimas e sanções acessórias, re-
lativas à violação deste Regulamento compete 
ao Município de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 14º
REPOSIÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR

O responsável da RNLED pode ordenar que se 
proceda à reposição da situação anterior à in-
fracção, nos termos do disposto no artigo arti-
gos 47º e 48º.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 
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24 de Julho.

ARTIGO 15º
AUTORIZAÇÕES E PARECERES

1 - Salvo disposição em contrário, os pareceres 
emitidos pelo responsável da RNLED são vin-
culativos e não dispensam outros pareceres, 
autorizações ou licenças que legalmente forem 
devidos.
2 - Na falta de disposição especial aplicável, o 
prazo para a emissão dos pareceres e autoriza-
ções pelo responsável da RNLED é de 45 dias.
3 - Na falta de emissão das autorizações ou 
pareceres dentro do prazo fixado no número 
anterior, considera-se, consoante os casos, que 
a autorização é concedida ou que o parecer é 
favorável.
4 - Os pareceres e autorizações emitidos pelo 
responsável da RNLED ao abrigo do presente 
regulamento caducam decorridos dois anos so-
bre a data da sua emissão, salvo se nesse prazo 
as entidades competentes tiverem procedido 
ao respetivo licenciamento.
5 - São nulas e de nenhum efeito quaisquer li-
cenças concedidas com violação do regime ins-
tituído neste regulamento.

ARTIGO 16º
ENTRADA EM VIGOR

O presente Regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais. 

aNeXO I
O limite da Reserva Natural Local do Estuá-
rio do Douro inicia-se no paredão da margem 
do Rio Douro, no caminho da Afurada para o 
Cabedelo, no ponto de coordenadas militares 
156044,28 (x) 463405,77 (Y) [lat=41.1388611111, 
lon=-8.65681944444; 41°8'19.90"N, 
8°39'24.55"W; x=156044,28, Y= 463405,77]; 
deste ponto segue em direção a Norte até à 
interceção da linha divisória dos concelhos 
de Vila Nova de Gaia e do Porto; dali, segue 
para Oeste, por essa linha divisória dos con-
celhos até à interceção com o Oceano Atlân-
tico. Dali segue para Sul, ao longo da linha da 
costa até ao ponto 155040,09 (x) 463195,93 
(Y) [lat=41.1368194444, lon=-8.66886388889; 
41° 8'12.55"N, 8°40'7.91"W; x=155040,09, 
Y=463195,93]. Deste ponto, segue para Este 

ao longo da limite norte do arruamento mar-
ginal até ao ponto de coordenadas 155739,40 
(x), 463129,96 (Y) [lat=41.1362138889, lon=-
8.66043333333; 41° 8'10.37"N, 8°39'37.56"W 
x=155739,40, Y=463129,96], e continua pela 
paredão do Rio Douro até ao ponto inicial, aci-
ma indicado.

aNeXO II

aNeXO III
As placas de sinalização a que se refere o art.º 
9º deste regulamento terão a dimensão 42 cm 
x 30 cm, com cor branca e uma barra central 
de 42 cm x 13 cm com fundo de cor laranja e o 
arranjo gráfico abaixo indicado com as devidas 
atualizações. Deverão ser colocadas, de forma 
bem visível, em todos os pontos de acesso à 
Reserva.



REGULAMENTOS

Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

130

a.8. PrOJetO De regUlameNtO DOs sIs-
temas PÚBlICOs e PreDIaIs De aBasteCI-
meNtO De ÁgUa e De DreNagem De ÁgUas 
resIDUaIs DO mUNICÍPIO De VIla NOVa De 
gaIa 

Torna-se público que o Conselho de Adminis-
tração de Águas de Gaia, EM, SA, em sua reu-
nião de 10 de maio de 2017 deliberou aprovar o 
Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais 
de Abastecimento de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais do Município de Vila Nova de 
Gaia.
O Regulamento foi aprovado pela Assembleia 
Municipal de Vila Nova de Gaia na sessão reali-
zada em __ de _______ de ____.
O projeto de regulamento foi também, duran-
te o período de consulta pública, objeto de pa-
recer da Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), em cumprimento 
do previsto no n.º 3 do artigo 62.º do Decreto-
-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto. 
Torna-se ainda público que o Regulamento en-
tra em vigor 15 dias após a sua publicação no 
Diário da República.

NOta JUstIFICatIVa
O Regulamento dos Sistemas Públicos e Pre-
diais de Abastecimento de Água e de Drena-
gem e Tratamento de Águas Residuais do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, publicado no Diário 
da República de 9 de julho de 2009, definia o 
enquadramento das atividades principais da 
Empresa – a gestão e exploração dos sistemas 
públicos e prediais de distribuição de água e de 
drenagem e tratamento de águas residuais na 
área do Município de Vila Nova de Gaia – par-
tindo da realidade do concelho de Vila Nova de 
Gaia na altura. 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 194/2009, 
de 20 de agosto, que estabelece o regime jurí-
dico dos serviços municipais de abastecimento 
público de água, de saneamento de águas resi-
duais urbanas e de gestão de resíduos sólidos 
urbanos, tornou-se necessário adequá-lo às no-
vas imposições legais. 
Por outro lado, também, com a criação do sis-
tema multimunicipal de saneamento em alta fo-
ram transferidas as infraestruturas do sistema 
de saneamento “em alta”, 5 Estações de Tra-

tamento de Águas Residuais, um Exutor Sub-
marino com descarga no oceano Atlântico a 2 
km, um Intercetor Marginal ao longo de 11 km 
na margem esquerda do Rio Douro, 20 Esta-
ções Elevatórias, 2 Ejetores e 2 Tanques Shone 
bem como as obras de transporte, emissários e 
condutas elevatórias numa extensão de 155 km. 
Tal alteração na estrutura desta Empresa Mu-
nicipal e em particular o fato de o tratamento 
das águas residuais já não fazer parte do seu 
objeto social obriga a que as normas de descar-
ga referentes aos utilizadores industriais sejam 
adaptadas ao regulamento da nova Entidade 
Gestora em alta, responsável pela exploração 
das estações de tratamento. 
O presente Regulamento de serviço define os 
direitos e as obrigações da Entidade Gestora e 
dos utilizadores no seu relacionamento, regu-
lando de forma clara esse relacionamento.
Sendo este Regulamento o principal instrumen-
to que regula o relacionamento entre a Entidade 
Gestora e os utilizadores pretende-se garantir 
de forma clara e detalhada o conhecimento por 
parte dos utilizadores do conteúdo e a forma 
de exercício dos respetivos direitos e deveres
O presente Regulamento foi aprovado, nos ter-
mos do Regime Jurídico da Atividade Empre-
sarial Local (Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto) 
pelo Conselho de Administração da Empresa 
Municipal Águas de Gaia, EM, SA. Em momento 
ulterior foi remetido para a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia para a competente homo-
logação e publicação no Diário da República, 
para efeito de apreciação pública, de acordo 
com o preceituado nos termos do artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, e 
submetido a parecer da Entidade Reguladora.
Decorridos os 30 dias após a data da publi-
cação, e sem que tenham sido apresentadas 
quaisquer sugestões que tenham implicada a 
alteração da versão publicada no Diário da Re-
pública, o presente Regulamento foi aprova-
do pela Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 
53.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 8 de setem-
bro (com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de janeiro).
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Título I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
Âmbito material de aplicação

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é aprovado ao abri-
go do disposto no n.º 62º do Decreto-Lei nº 
194/2009 de 20 de agosto e do Decreto Re-
gulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, da Lei 
n.º 73/2013, de 15 de setembro, com respeito 
pelas exigências constantes da Lei n.º 23/96, de 
26 de julho e ainda ao abrigo do disposto no 
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, do 
Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, todos na 
redação em vigor. 

Artigo 2.º
Objeto

1. O presente Regulamento tem por objeto 
a regulamentação no Município de Vila Nova de 
Gaia dos serviços de:
a) Fornecimento e distribuição pública de 
água, sua interligação e utilização em sistemas 
públicos e prediais;
b) Saneamento de águas residuais urbanas, 
sua interligação e utilização em sistemas públi-
cos e prediais.
2. O presente Regulamento deve ser ar-
ticulado com os demais regulamentos muni-
cipais em vigor no Município de Vila Nova de 
Gaia, nomeadamente o Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e de Limpeza Pú-
blica do Município de Vila Nova de Gaia.

Artigo 3.º
Âmbito

O presente Regulamento aplica-se em toda a 
área do Município de Vila Nova de Gaia às ati-
vidades de conceção, projeto, construção e ex-
ploração dos sistemas públicos e prediais de 
abastecimento de água e saneamento de águas 
residuais urbanas.

Artigo 4.º
Legislação aplicável

1. Em tudo quanto for omisso neste Regu-
lamento, são aplicáveis as disposições legais 

em vigor na lei respeitantes aos sistemas pú-
blicos e prediais de abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais urbanas, desig-
nadamente, as constantes do Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto, do Decreto Regu-
lamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, e do De-
creto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. 
2. A conceção e o dimensionamento das 
redes públicas e prediais de água e saneamen-
to, bem como a apresentação dos projetos e 
execução das respetivas obras, devem cumprir 
integralmente o estipulado nas disposições le-
gais em vigor, designadamente as do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto. 
3. Os projetos, a instalação, a localização, 
o diâmetro nominal e outros aspetos relativos 
à instalação dos dispositivos destinados à utili-
zação de água para combate aos incêndios em 
edifícios de habitação e estabelecimentos ho-
teleiros e similares estão sujeitos às disposições 
legais em vigor, designadamente, no Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro, e 
no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novem-
bro. 
4. O fornecimento de água, a drenagem de 
águas residuais urbanas assegurados no Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, obedece às regras 
de prestação de serviços públicos essenciais 
destinadas à proteção dos utilizadores que es-
tejam consignadas na legislação em vigor, de-
signadamente, as constantes da Lei n.º 23/96, 
de 26 de julho, da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, 
do Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de julho, e do 
Despacho n.º 4186/2000 (2.ª série), de 22 de fe-
vereiro, com todas as alterações que lhes sejam 
introduzidas.
5. Em matéria de procedimento contra-
ordenacional, são aplicáveis, para além das 
normas especiais, estatuídas no Título VI do 
presente Regulamento e no Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto, as constantes do 
Regime Geral das Contraordenações e Coimas 
(Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na 
redação em vigor).

Artigo 5.º
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, enten-
de-se por:
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1. «Acessórios»: peças ou elementos que 
efetuam as transições nas tubagens, como cur-
vas, reduções, uniões, etc.
2. «Água destinada ao consumo humano»:
a) Toda a água no seu estado original, ou 
após tratamento, destinada a ser bebida, a co-
zinhar, à preparação de alimentos, à higiene 
pessoal ou a outros fins domésticos, indepen-
dentemente da sua origem e de ser fornecida 
a partir de uma rede de distribuição, de um ca-
mião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros 
recipientes, com ou sem fins comerciais;
b) Toda a água utilizada numa empresa da 
indústria alimentar para fabrico, transformação, 
conservação ou comercialização de produtos 
ou substâncias destinadas ao consumo huma-
no, assim como a utilizada na limpeza de su-
perfícies, objetos e materiais que podem estar 
em contato com os alimentos, exceto quando a 
utilização dessa água não afetar a salubridade 
do género alimentício na sua forma acabada.
3. «Águas pluviais»: águas resultantes do 
escoamento de precipitação atmosférica, ori-
ginadas quer em áreas urbanas quer em áreas 
industriais. Consideram-se equiparadas a águas 
pluviais as provenientes de regas de jardins e 
espaços verdes, de lavagem de arruamentos, 
passeios, pátios e parques de estacionamento, 
normalmente recolhidas por sarjetas, sumidou-
ros e ralos. 
4. «Águas residuais domésticas»: águas re-
siduais de instalações residenciais e serviços, 
essencialmente provenientes do metabolismo 
humano e de atividades domésticas.
5. «Águas residuais industriais»: as que se-
jam suscetíveis de descarga em coletores muni-
cipais e que:
a) Resultem especificamente das ativida-
des industriais abrangidas pelo REAI – Regula-
mento do Exercício da Atividade Industrial;
b) Resultem do exercício de qualquer ati-
vidade da Classificação das Atividades Eco-
nómicas Portuguesas por Ramos de Atividade 
(CAE), e que, pela natureza dessa atividade, 
originem efluentes não tipicamente domésticos 
ou suscetíveis de exceder os valores limite dos 
parâmetros constantes do Anexo IV deste Re-
gulamento.
6. «Águas residuais urbanas»: águas residu-
ais domésticas ou águas resultantes da mistu-

ra destas com águas residuais industriais e/ou 
com águas infiltradas nos coletores e/ou águas 
superficiais transportadas por um coletor.
7. «Avarias»: evento detetado em qualquer 
componente do sistema que necessite de medi-
das de reparação/renovação, incluindo as ava-
rias causadas por:
a) Seleção inadequada ou defeitos no fabri-
co dos materiais, deficiências na construção ou 
relacionados com a operação;
b) Corrosão ou outros fenómenos de degra-
dação dos materiais, externa ou internamente; 
c) Danos mecânicos externos, por exemplo 
devidos à escavação, incluindo danos provoca-
dos por terceiros;
d) Movimentos do solo relacionados com 
efeitos provocados pelo gelo, por períodos de 
seca, por tráfego pesado, por sismos, por inun-
dações ou outros.
8. «Área predominantemente rural»: fre-
guesia do território nacional classificada de 
acordo com a tipologia de áreas urbanas.
9. «Autorização de descarga»: declaração 
emitida pela entidade gestora, autorizando a 
rejeição de águas residuais industriais no co-
letor público de saneamento, podendo ou não 
ficar sujeita à verificação de condicionantes es-
pecíficas.
10. «Amostra Composta»: mistura em pro-
porções conhecidas e adequadas de duas ou 
várias amostras elementares ou subamostras 
(recolhidas de forma contínua ou não), a partir 
da qual poderá ser obtido um resultado médio 
das caraterísticas desejadas.
11. «Boca-de-incêndio»: equipamento para 
fornecimento de água para combate a incêndio, 
de instalação não saliente, que pode ser instala-
do na parede ou no passeio.
12. «Câmara de ramal de ligação»: dispositi-
vo através do qual se estabelece a ligação entre 
o sistema predial e o respetivo ramal, devendo 
localizar-se junto ao limite da propriedade e em 
zonas de fácil acesso e cabendo a responsabi-
lidade pela respetiva manutenção à Entidade 
Gestora quando localizada na via pública ou 
aos utilizadores nas situações em que a câmara 
de ramal ainda se situa no interior da proprie-
dade privada.
15. «Canalização»: tubagem, destinada a as-
segurar a condução das águas para o abasteci-
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mento público.
16. «Caudal»: o volume, expresso em m3, 
de água ou águas residuais numa dada secção 
num determinado período de tempo.
17. «Coletor»: tubagem, em geral enterrada, 
destinada a assegurar a condução das águas 
residuais domésticas, industriais e/ou pluviais.
18. «Consumidor»: utilizador do serviço a 
quem a água é fornecida para uso não profis-
sional.
19. «Contador»: instrumento concebido para 
medir, totalizar e indicar o volume, nas condi-
ções da medição, da água que passa através do 
transdutor de medição.
20. «Contador diferencial»: contador cujo 
consumo que lhe está especificamente associa-
do é também medido por contador colocado a 
montante.
21. «Contador totalizador»: contador que, 
para além de medir o consumo que lhe está es-
pecificamente associado, mede consumos dos 
contadores diferenciais instalados a jusante.
22. «Contador volante»: contador móvel 
destinado a usos avulsos ou temporários.
23. «Contrato»: vínculo jurídico estabeleci-
do entre a Entidade Gestora e qualquer pessoa, 
singular ou coletiva, pública ou privada, refe-
rente à prestação, permanente ou eventual, do 
serviço pela primeira à segunda nos termos e 
condições do presente Regulamento. 
24. «Estrutura tarifária»: conjunto de regras 
de cálculo expressas em termos genéricos, apli-
cáveis a um conjunto de valores unitários e ou-
tros parâmetros.
25. «Equivalente populacional (EP)»: fator 
de conversão calculado a partir da comparação 
das águas residuais do comércio ou indústria 
com as águas residuais domésticas, tomando 
como termo de comparação o volume diário de 
água residual. Equivalente de população base-
ado no volume de água residual produzida dia-
riamente por habitante (EPV200) significa que 
o cálculo do equivalente populacional toma por 
base o volume de 200l/(hab.d) de água residu-
al.
26. «Fornecimento de água»: serviço presta-
do pela Entidade Gestora aos utilizadores.
27. «Fossa sética»: tanque de decantação 
destinado a criar condições adequadas à de-
cantação de sólidos suspensos, à deposição 

de lamas e ao desenvolvimento de condições 
anaeróbicas para a decomposição de matéria 
orgânica. 
28. «Hidrantes»: conjunto das bocas-de-in-
cêndio e dos marcos de água.
29. «Inspeção»: atividade conduzida por 
funcionários da Entidade Gestora ou por esta 
acreditados, que visa verificar se estão a ser 
cumpridas todas as obrigações decorrentes do 
presente Regulamento, sendo, em regra, ela-
borado um relatório escrito da mesma, fican-
do os resultados registados de forma a permitir 
à Entidade Gestora avaliar a operacionalidade 
das infraestruturas e informar os utilizadores 
de eventuais medidas corretivas a serem imple-
mentadas.
30. «Lamas»: mistura de água e de partículas 
sólidas, separadas dos diversos tipos de água 
por processos naturais ou artificiais.
31. «Local de consumo»: ponto da rede pre-
dial, através do qual o imóvel é ou pode ser ser-
vido nos termos do contrato, do Regulamento 
e da legislação em vigor.
32. «Marco de água»: equipamento de com-
bate a incêndio instalado no pavimento e/ou de 
forma saliente relativamente ao nível do pavi-
mento.
33. «Medidor de caudal»: dispositivo que 
tem por finalidade a determinação do volume 
de água residual produzido podendo, conforme 
os modelos, fazer a leitura do caudal instantâ-
neo e do volume produzido, ou apenas deste, e 
ainda registar esses volumes.
34. «Pré-tratamento das águas residuais»: 
processo, a cargo do utilizador, destinado à 
redução da carga poluente, à redução ou eli-
minação de certos poluentes específicos, ou 
à regularização de caudais, de forma a tornar 
essas águas residuais aptas a ser rejeitadas no 
sistema público de drenagem.
35. «Pressão de serviço»: pressão disponível 
nas redes de água, em condições normais de 
funcionamento.
36. «Ramal de ligação de água»: troço de 
canalização destinado ao serviço de abasteci-
mento de um prédio, compreendido entre os 
limites da propriedade do mesmo e a conduta 
da rede pública em que estiver inserido.
37. «Ramal de ligação de águas residuais»: 
troço de canalização que tem por finalidade 
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assegurar a recolha e condução das águas re-
siduais domésticas e industriais desde o limite 
da propriedade até ao coletor da rede de dre-
nagem.
38. «Reabilitação»: trabalhos associados a 
qualquer intervenção física que prolongue a 
vida de um sistema existente e/ou melhore o 
seu desempenho estrutural e/ou hidráulico, en-
volvendo uma alteração da sua condição ou 
especificação técnica; a reabilitação estrutural 
inclui a substituição e a renovação; a reabilita-
ção hidráulica inclui a substituição, o reforço, e 
eventualmente, a renovação.
39. «Renovação»: qualquer intervenção fí-
sica que prolongue a vida do sistema ou que 
melhore o seu desempenho, no seu todo ou em 
parte, mantendo a capacidade e a função inicial 
e que pode incluir a reparação.
40. «Reparação»: intervenção destinada a 
corrigir anomalias localizadas.
41. «Reservatórios prediais»: unidades de 
reserva que fazem parte constituinte da rede 
predial e tem como finalidade o armazenamen-
to de água à pressão atmosférica, constituindo 
uma reserva destinada à alimentação da rede 
predial a que estão associados e cuja explora-
ção é de exclusiva responsabilidade da entida-
de privada.
42. «Reservatórios públicos» unidades de 
reserva que fazem parte da rede pública de 
distribuição e têm como finalidade armazenar 
água, servir de volante de regularização com-
pensando as flutuações de consumo face à 
adução, constituir reserva de emergência para 
combate a incêndios ou para assegurar a distri-
buição em casos de interrupção voluntária ou 
acidental do sistema a montante, equilibrar as 
pressões na rede e regularizar o funcionamento 
das bombagens cuja exploração é da exclusiva 
responsabilidade da Entidade Gestora.
43. «Serviço»: exploração e gestão dos sis-
temas públicos municipais de abastecimento 
de água, e de recolha, transporte de águas re-
siduais domésticas e industriais e de gestão de 
resíduos urbanos no concelho de Vila Nova de 
Gaia.
44. «Serviços auxiliares»: serviços prestados 
pela Entidade Gestora, de carácter conexo com 
os serviços de abastecimento de água ou de 
saneamento de águas residuais, mas que pela 

sua natureza, nomeadamente pelo fato de se-
rem prestados pontualmente por solicitação do 
utilizador ou de terceiro, ou de resultarem de 
incumprimento contratual por parte do utiliza-
dor, são objeto de faturação específica.
45. «Sistema público de abastecimento de 
água» ou «rede pública»: sistema de canaliza-
ções, órgãos e equipamentos, destinados à dis-
tribuição de água potável, instalado, em regra, 
na via pública, em terrenos da Entidade Gestora 
ou em outros, cuja ocupação seja do interesse 
público, incluindo os ramais de ligação às redes 
prediais.
46. «Sistema de distribuição predial» ou 
«rede predial»: canalizações, órgãos e equipa-
mentos prediais instalados no prédio a servir ou 
no seu espaço exterior vedado ou não inseri-
do no domínio público, que, neste caso, podem 
dispor de hidrantes e de aparelhos de lavagem 
ou de rega, e que prolongam o ramal de ligação 
até aos dipositivos de utilização.  
47. «Sistema de drenagem predial»: conjun-
to constituído por instalações e equipamentos 
privativos de determinado prédio e destinados 
à evacuação das águas residuais até à rede pú-
blica.
48. «Sistema Público de Drenagem de Águas 
Residuais ou Rede Pública»: sistema de cana-
lizações, órgãos e equipamentos destinados à 
recolha, transporte e destino final adequado 
das águas residuais, em condições que permi-
tam garantir a qualidade do meio recetor, ins-
talado, em regra, na via pública, em terrenos da 
Entidade Gestora ou em outros, cuja ocupação 
seja do interesse público, incluindo os ramais 
de ligação às redes prediais.
49. «Sistema separativo»: sistema constituí-
do por duas redes de coletores, uma destina-
da às águas residuais domésticas e industriais 
e outra à drenagem de águas pluviais ou simi-
lares e respetivas instalações elevatórias e de 
tratamento e dispositivos de descarga final.
50. «Substituição»: substituição de uma ins-
talação existente por uma nova quando a que 
existe já não é utilizada para o seu objetivo ini-
cial.
51. «Tarifário»: conjunto de valores unitários 
e outros parâmetros e regras de cálculo que 
permitem determinar o montante exato a pa-
gar pelo utilizador final à Entidade Gestora em 



135

 Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

REGULAMENTOS

contrapartida do serviço.
52. «Titular do contrato»: qualquer pessoa 
individual ou coletiva, pública ou privada, que 
celebra com a Entidade Gestora um Contrato, 
também designada na legislação aplicável, por 
utilizador.
53. «Utilizador doméstico»: aquele que use 
o prédio urbano servido para fins habitacionais, 
com exceção das utilizações para as partes co-
muns, nomeadamente as dos condomínios.
54. «Utilizador não doméstico»: aquele que 
não esteja abrangido pela subalínea anterior, 
incluindo o Estado, as autarquias locais, os fun-
dos e serviços autónomos e as entidades dos 
sectores empresariais do Estado e Local. 
55. «Utilizador Industrial»: aquele que use 
o prédio urbano servido para fins de qualquer 
uma das atividades que produzem águas resi-
duais industriais, conforme definido no número 
5 do presente artigo.
56. «Utilizador final»: pessoa singular ou 
coletiva, pública ou privada, a quem seja asse-
gurado de forma continuada o serviço de sa-
neamento de águas residuais e que não tenha 
como objeto da sua atividade a prestação des-
se mesmo serviço a terceiros.

Artigo 6.º
Princípios de gestão

1. A gestão dos sistemas públicos de dis-
tribuição de água, de drenagem e tratamento 
de águas residuais do Município de Vila Nova 
de Gaia é conjunta, devendo a entidade gestora 
assegurar a sua sustentabilidade económica e 
financeira, ambiental e social, a curto, médio e 
longo prazo.
2. A prestação de serviços de abastecimen-
to público de água, de saneamento de águas 
residuais urbanas obedece aos seguintes prin-
cípios:
a) Princípio da universalidade e da igualda-
de de acesso;
b) Princípio da qualidade e continuidade do 
serviço prestado e da proteção dos interesses 
dos utilizadores;
c) Princípio da transparência na prestação 
do serviço;
d) Princípio da proteção da saúde pública e 
do ambiente;
e) Princípio da garantia da eficiência e me-

lhoria contínua na utilização dos recursos afe-
tos, respondendo à evolução das exigências 
técnicas e às melhores técnicas ambientais dis-
poníveis;
f) Princípio da promoção da solidariedade 
económica e social, do correto ordenamento 
do território e do desenvolvimento regional.

Artigo 7.º
Zonas abrangidas e não abrangidas pelas re-

des
1. Nas zonas delimitadas pelo Plano Diretor 
Municipal como perímetros urbanos, a entidade 
gestora instalará redes de distribuição de água 
e de drenagem de águas residuais de acordo 
com os planos de investimento aprovados.
2. Os interessados poderão propor a ante-
cipação do prolongamento das redes em con-
dições a acordar com a Entidade Gestora.
3. Fora dos perímetros urbanos, a Entida-
de Gestora fixará, caso a caso, as condições em 
que poderão ser estabelecidas as ligações às 
redes, ficando todos os custos inerentes à con-
cretização do prolongamento ou reforço das 
redes e sua eventual manutenção a cargo dos 
interessados. 
4. No caso de loteamentos ou de edifica-
ções com impacte semelhante a estes, nos ter-
mos da Lei, ficarão a cargo dos promotores 
todos os custos de instalação, devendo os pro-
jetos referentes às redes de abastecimento de 
água e de drenagem de águas residuais incluir 
os elementos constantes do Anexo I ao presen-
te Regulamento e que dele faz parte integrante. 
5. As redes de abastecimento de água se-
rão sempre executadas pela Entidade Gestora, 
ficando a cargo do promotor todos os custos 
da sua instalação. Em casos excecionais devi-
damente justificados e desde que permitido 
pela Entidade Gestora, poderá o promotor: 
a) Sob fiscalização da entidade gestora, 
proceder à abertura e fecho de vala para a ins-
talação das tubagens;
b) Após prévia obtenção de autorização 
camarária, proceder à reposição dos pavimen-
tos cumprindo as condicionantes impostas pe-
los serviços da Edilidade.
6. Se forem vários os interessados a re-
querer determinada extensão da rede pública, 
o seu custo será suportado tendo em conta a 
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proporcionalidade do número de fogos a ligar. 
7. As redes de abastecimento de água e 
de drenagem de águas residuais referidas no 
presente artigo farão parte do património da 
Entidade Gestora, entidade que as conservará, 
reparará e manterá em funcionamento.  
8. Em loteamentos, edifícios industriais ou 
edificações que se verifiquem ou sejam previs-
tos impatos de ordem quantitativa ou qualita-
tiva nas águas residuais urbanas suscetíveis de 
implicar alterações ou adequações nas infra-
estruturas do sistema em alta ou no respetivo 
tratamento das águas residuais, deverão ser 
objeto de análise pela entidade concessionária 
do sistema de saneamento em alta, ficando a 
aprovação do projeto de drenagem de águas 
residuais sujeita a condicionantes emitidas por 
aquela entidade.

Artigo 8.º
Simbologia e unidades

1. A simbologia e a terminologia dos siste-
mas são as indicadas no Decreto Regulamen-
tar n.º 23/95, de 23 de agosto, nos seus Anexos 
I, II, III, IV e V e Declaração de Retificação n.º 
153/95, de 30 de novembro.
2. As unidades em que são expressas as di-
versas grandezas são as preconizadas pela le-
gislação portuguesa.

Artigo 9.º
Regulamentação técnica

As normas técnicas a que devem obedecer a 
conceção, o projeto, a construção e a explora-
ção dos Sistema Públicos, bem como as res-
petivas normas de higiene e segurança, são as 
aprovadas nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO II
Dos sujeitos

SECÇÃO I
Da Entidade Gestora

Artigo 10.º
Entidade Gestora

A empresa pública municipal Águas de Gaia, 
EM, SA é a Entidade Gestora dos sistemas pú-
blicos de distribuição e abastecimento de água 
e de recolha, drenagem de águas residuais do 

Município de Vila Nova de Gaia. 

Artigo 11.º
Deveres da Entidade Gestora

Para além das obrigações que decorrem da lei, 
deve ainda a entidade gestora:
a) Fornecer água destinada ao consumo 
humano nos termos fixados na legislação em 
vigor;
b) Recolher e transportar a destino adequa-
do as águas residuais produzidas pelos utiliza-
dores, assim como as águas residuais domés-
ticas provenientes de sistemas de bombagem 
particulares e de sistemas de tratamento priva-
tivos localizados em zonas não abrangidas pela 
rede pública;
c) Garantir a qualidade, regularidade e con-
tinuidade dos serviços, salvo em casos excecio-
nais previstos neste Regulamento e na legisla-
ção em vigor;
d) Assumir a responsabilidade da conce-
ção, construção e exploração da rede pública 
de água, de saneamento de águas residuais ur-
banas e do sistema de gestão de resíduos urba-
nos;
e) Promover a elaboração de planos, es-
tudos e projetos que sejam necessários à boa 
gestão dos sistemas;
f) Manter atualizado o cadastro das infra-
estruturas, instalações e equipamentos afetos 
aos sistemas;
g) Promover a atualização tecnológica dos 
sistemas, nomeadamente quando daí resulte 
um aumento da eficiência técnica e da qualida-
de ambiental;
h) Promover a atualização anual do tarifário 
e assegurar a sua divulgação junto dos utiliza-
dores, designadamente nos postos de atendi-
mento e no sítio da Internet da Entidade Gesto-
ra;
i) Dispor de serviços de atendimento aos 
utilizadores, direcionados para a resolução dos 
seus problemas relacionados com os serviços 
prestados;
j) Proceder em tempo útil à emissão e en-
vio das faturas correspondentes aos serviços 
prestados e à respetiva cobrança;
k) Disponibilizar meios de pagamento que 
permitam aos utilizadores cumprir as suas obri-
gações com o menor incómodo possível;



137

 Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

REGULAMENTOS

l) Manter o registo atualizado dos proces-
sos das reclamações dos utilizadores e garantir 
a sua resposta no prazo legal;
m) Prestar informação essencial sobre a sua 
atividade;
n) Cumprir e fazer cumprir o presente Re-
gulamento.
  

Artigo 12.º
Isenção de responsabilidade

1. A Entidade Gestora não assume qual-
quer responsabilidade pelos prejuízos que pos-
sam vir a sofrer os utilizadores ou terceiros, em 
consequência de perturbações acidentais nas 
canalizações das redes de distribuição e da in-
terrupção no fornecimento de água ou na reco-
lha e drenagem de águas residuais, desde que 
resultantes de:
a) Casos fortuitos ou de força maior;
b) Atos dolosos ou negligentes praticados 
pelos utilizadores;
c) Defeitos ou avarias nas instalações pre-
diais;
d) Execução, pela Entidade Gestora, de 
obras previamente programadas, desde que os 
utilizadores tenham sido expressamente avisa-
dos com uma antecedência mínima de 48 ho-
ras.
2. A aprovação da ligação das redes pre-
diais às redes públicas de abastecimento de 
água e de drenagem de águas residuais não 
envolve qualquer responsabilidade para a Enti-
dade Gestora por danos motivados por roturas 
nas canalizações ou por mau funcionamento 
dos dispositivos de utilização ou ainda pela de-
terioração da rede.

SECÇÃO II
Dos utilizadores

Artigo 13.º
Direito à prestação do serviço

1. Qualquer utilizador cujo local de consu-
mo ou de produção se insira na área de influên-
cia da Entidade Gestora tem direito a dispor de 
água potável em serviço contínuo e nas con-
dições higiénico-sanitárias e de pressão legal-
mente exigíveis, de drenagem e tratamento das 
águas residuais geradas, sempre que os servi-
ços estejam disponíveis

2. O serviço de abastecimento público de 
água através de redes fixas considera-se dis-
ponível desde que o sistema infraestrutural da 
Entidade Gestora esteja localizado a uma dis-
tância igual ou inferior a 20 m do limite da pro-
priedade.
3. O serviço de saneamento considera-se 
disponível desde que o sistema infraestrutural 
da Entidade Gestora esteja localizado a uma 
distância igual ou inferior a 20 m do limite da 
propriedade.
4. Caso o local de consumo se situe em 
zona ou arruamento onde os serviços não se 
encontrem disponíveis, o direito à prestação 
de serviço(s), dependerá da análise da Entida-
de Gestora que confirmará a viabilidade do(s) 
serviço(s) e fixará as condições em que poderá 
ser assegurado, nomeadamente quanto ao pa-
gamento dos encargos decorrentes.
5. Nas situações não abrangidas pelo n.º 3, 
a Entidade Gestora deverá recolher e transpor-
tar as lamas das respetivas fossas séticas, me-
diante pedido do utilizador.

Artigo 14.º
Direito à informação

1. Os utilizadores têm o direito a ser infor-
mados de forma clara e conveniente pela Enti-
dade Gestora das condições em que o serviço 
é prestado, em especial no que respeita à qua-
lidade da água fornecida e aos tarifários aplicá-
veis.
2. A Entidade Gestora publicita trimestral-
mente, por meio de editais afixados nos lugares 
próprios ou na imprensa regional, os resultados 
analíticos obtidos pela implementação do pro-
grama de controlo da qualidade da água.
3. A Entidade Gestora dispõe de um sítio 
na Internet no qual é disponibilizada a informa-
ção essencial sobre a sua atividade, designada-
mente:
a) Identificação da Entidade Gestora, suas 
atribuições e âmbito de atuação;
b) Relatório e Contas ou documento equi-
valente de prestação de contas;
c) Regulamento de serviço;
d) Tarifários;
e) Condições contratuais relativas à presta-
ção dos serviços aos utilizadores;
f) Resultados da qualidade da água, bem 
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como outros indicadores de qualidade do ser-
viço aos utilizadores;
g) Informações sobre interrupções de ser-
viço;
h) Contatos e horários de atendimento. 

Artigo 15.º
Deveres do utilizador

São deveres do utilizador:
a) Cumprir as condições ou obrigações 
constantes do contrato celebrado com a Enti-
dade Gestora e do presente Regulamento; 
b) Efetuar, dentro do prazo estabelecido, 
o pagamento das faturas de fornecimento de 
água e utilização do sistema de drenagem e 
tratamento de águas residuais e outros serviços 
prestados pela Entidade Gestora;
c) Pagar as importâncias devidas resultan-
tes de fugas, avarias, danos ou fraudes que lhe 
sejam imputáveis;
d) Não proceder à execução de quaisquer 
ligações ao sistema público sem autorização da 
Entidade Gestora;
e) Não alterar os ramais de ligação estabe-
lecidos entre a rede pública e a rede predial;
f) Não fazer uso indevido ou danificar qual-
quer componente dos sistemas públicos de 
abastecimento de água e de saneamento de 
águas residuais urbanas;
g) Não fazer uso indevido ou danificar qual-
quer obra, equipamento do sistema público ou 
equipamento instalado temporariamente pela 
Entidade Gestora para efeito de recolha de 
amostras;
h) Não realizar nem permitir a realização 
de derivações na sua canalização para abas-
tecimento de outros locais, para além dos que 
constam do projeto do sistema predial;
i) Avisar a Entidade Gestora de eventuais 
anomalias nos contadores e ramais de ligação;
j) Manter em bom estado de funcionamen-
to os aparelhos sanitários e os dispositivos de 
utilização;
k) Permitir a entrada a funcionários da Enti-
dade Gestora, devidamente identificados, para 
procederem à realização de leituras, verificação 
ou substituição de contadores, fiscalização das 
canalizações ou recolha de amostras para con-
trolo de qualidade da água;
l) Comunicar todas as modificações no sis-

tema predial que possam alterar o volume de 
água consumida ou o volume de águas residu-
ais rejeitadas;
m) Tomar, em todos os casos, as providên-
cias necessárias para evitar acidentes, devendo 
considerar-se a rede pública de distribuição de 
água, para todos os efeitos, permanentemente 
em carga.

Artigo 16.º
Obrigações especiais dos proprietários e titu-

lares de outros direitos sobre os prédios
1. Dentro da área abrangida, ou que venha 
a sê-lo, pelas redes de distribuição de água e/
ou recolha de águas residuais, os proprietários 
e titulares de outros direitos sobre os prédios 
existentes ou a construir são obrigados a: 
a) Cumprir o disposto no presente Regula-
mento;
b) Instalar os sistemas prediais internos 
de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais de acordo com as disposições 
técnicas previstas na legislação em vigor;
c) Ligar os sistemas prediais de abasteci-
mento de água e de drenagem de águas resi-
duais domésticas à rede pública;
d) Conduzir ou ligar as águas pluviais para 
o exterior, em conformidade com o artigo 65.º;
e) Pagar os ramais de ligação e as corres-
pondentes taxas de ligação.
2. Quando se trate de prédios constituí-
dos em propriedade horizontal, as obrigações 
previstas no nº 1 respeitam também às zonas 
comuns que necessitem de abastecimento de 
água, de recolha de águas residuais domésticas 
e drenagem de águas pluviais.
3. Os proprietários podem autorizar ter-
ceiros, nomeadamente, usufrutuários, comoda-
tários e arrendatários a requerer a ligação dos 
prédios às redes de distribuição de água e de 
drenagem de águas residuais. 

Artigo 17.º
Incumprimento da obrigação de ligação

1. Os proprietários e titulares de outros di-
reitos sobre os prédios que, depois de devida-
mente notificados para o efeito, no prazo de 30 
dias não cumpram as obrigações previstas nas 
alíneas a), b) e c) do artigo anterior incorrem 
em contraordenação.
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2. A título excecional devidamente justifi-
cado, a Entidade Gestora poderá substituir-se 
ao proprietário no cumprimento daquelas obri-
gações, imputando-lhe as respetivas despesas.
3. Em caso de comprovada debilidade eco-
nómica, os proprietários poderão requerer o 
pagamento das despesas em prestações men-
sais, até ao máximo de doze.
4. A Entidade Gestora comunicará aos pro-
prietários o início e termo dos trabalhos por 
carta registada ou por meio equivalente.

Artigo 18.º
Isenção de ligação

1. Estão isentos da ligação às redes de dis-
tribuição de água e recolha de águas residuais:
a) Os prédios que disponham de sistemas 
próprios de abastecimento de água e de sanea-
mento devidamente licenciados, nos termos da 
legislação aplicável;
b) Os prédios cuja ligação se revele, do pon-
to de vista técnico ou económico, demasiado 
onerosa para o utilizador e que disponham de 
soluções individuais que assegurem adequadas 
condições de salvaguarda da saúde pública e 
proteção ambiental;
c) Os prédios ou fogos cujo mau estado de 
conservação ou ruína os torne inabitáveis e es-
tejam de fato permanente e totalmente devolu-
tos;
d) Os prédios em vias de expropriação ou 
demolição.
2. A isenção deverá ser requerida pelo inte-
ressado, juntando documentos comprovativos 
da situação dos prédios a isentar, estando su-
jeita a aprovação da Entidade Gestora.

SECÇÃO III
Outros intervenientes

Artigo 19.º
Responsabilidade dos técnicos de projeto e 

obra
1. A conformidade do projeto, de sistemas 
públicos em obras de urbanização e de lotea-
mento e sistemas prediais, com a legislação em 
vigor, deverá ser expressamente atestada me-
diante declaração do técnico responsável, de 
acordo com a minuta n.º 1 do Anexo II.
2. A conformidade da execução dos sis-

temas prediais com os respetivos projetos, as 
normas técnicas gerais específicas de constru-
ção, bem como as disposições regulamentares 
aplicáveis, deverão ser expressamente atesta-
das mediante declaração do diretor de obra ou 
diretor de fiscalização de obra, de acordo com 
a minuta n.º 2 do Anexo II.

Artigo 20.º
Outros técnicos

As obras da rede de distribuição predial de 
água e drenagem de águas residuais deverão 
ser executadas por empresas da especialidade.

TÍTULO II
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CAPÍTULO III
Sistemas públicos

Artigo 21.º
Conceção geral

1. É da responsabilidade da Entidade Ges-
tora a instalação e gestão da rede de distribui-
ção pública de água e dos ramais de ligação aos 
sistemas de distribuição predial, assegurando a 
conservação e manutenção das redes e dos ra-
mais de ligação, incluindo a sua substituição e 
renovação. 
2. Nas ruas ou zonas onde venha a insta-
lar-se a canalização geral da água, a Entidade 
Gestora, sempre que possível, instalará simulta-
neamente os ramais de ligação aos prédios. 
3. Pela instalação dos ramais de ligação 
serão cobrados aos proprietários os encargos 
decorrentes da sua execução, de acordo com a 
tabela em vigor.

Artigo 22.º
Condutas

1. As condutas que constituem a rede pú-
blica destinadas a água para consumo huma-
no deverão ser executadas, preferencialmente, 
com tubagem de PVC ou FFD, podendo ser 
admitidos outros materiais tecnicamente apro-
priados, desde que aceites pela Entidade Ges-
tora. 
2. O diâmetro nominal mínimo das condu-
tas de distribuição a aplicar no Município de 
Vila Nova de Gaia é de 90 mm. 
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3. A classe de pressão mínima admitida é 
de 1,6 MPa para tubagens em PVC e de 1,0 MPa 
para as em FFD.
4. A implementação das condutas da rede 
de distribuição em arruamentos deve fazer-se 
em articulação com as restantes infraestrutu-
ras.
5. As condutas da rede de distribuição de-
vem ser implantadas sempre que possível nos 
passeios em ambos os lados dos arruamentos, 
e excecionalmente, desde que aprovado pela 
entidade gestora, nas baías de estacionamento 
dos passeios se existentes, podendo reduzir-se 
a um quando as condições técnico-económicas 
o aconselharem, e nunca a uma distância infe-
rior a 0.80 m dos limites das propriedades.
6. A implantação das condutas deve ser 
feita num plano superior ao dos coletores de 
águas residuais e a uma distância não inferior a 
1 m, de forma a garantir proteção eficaz contra 
possível contaminação, devendo ser adotadas 
proteções especiais em caso de impossibilida-
de daquela disposição.
7. A profundidade de assentamento das 
condutas não deve ser inferior a 0,80 m nos 
passeios e nas baías de estacionamento a 1,00 
m, medida entre a geratriz exterior superior da 
conduta e o nível do pavimento.

Artigo 23.º
Acessórios da rede

1. As redes deverão ser dotadas de três 
válvulas de seccionamento nos cruzamentos e 
duas válvulas nos entroncamentos.
2. Deverão prever-se obrigatoriamente vál-
vulas de corte nos ramais e nas instalações que 
tenham de ser isoladas. 
3. Os acessórios de rede destinados a água 
para consumo humano serão em FFD de 1,6 
MPa.

Artigo 24.º
Controlo de fugas e redução de perdas

Com o fim de permitir o controlo de fugas e 
redução de perdas, toda a água da rede pública 
consumida terá, obrigatoriamente, de ser me-
dida, incluindo a destinada a rega de jardins, 
lavagens de arruamentos, passeios, pátios e 
parques de estacionamento, abastecimento de 
fontanários ou lavadouros e, quando possível, 

em consumos extraordinários ou imprevistos, 
nomeadamente derivados de incêndios. 

CAPÍTULO IV
Sistemas prediais

Artigo 25.º
Conceção geral

1. Todos os novos edifícios deverão ter re-
des internas de distribuição de água, que obe-
deçam às disposições legais e regulamentares 
específicas.
2. Não é permitida a interligação das redes 
prediais entre fogos independentes. 
3. A construção, conservação e manuten-
ção dos sistemas prediais serão da responsa-
bilidade dos proprietários ou dos condomínios 
dos edifícios. 
4. As obrigações atribuídas pelo número 
anterior aos proprietários dos prédios conside-
rar-se-ão transferidas para os seus usufrutuá-
rios, comodatários ou arrendatários quando 
estes as assumam perante a Entidade Gestora, 
nos termos do n.º 3 do artigo 16.º.
5. Os projetos deverão ser concebidos 
prevendo-se que o abastecimento se processa 
através da rede pública, mesmo nos casos em 
que, transitoriamente, tal não seja possível, de 
modo a permitir a fácil ligação posterior, assim 
que o desenvolvimento das redes da Entidade 
Gestora o permita. 
6. Sem prejuízo do estabelecido no n.º 4, é 
da responsabilidade dos proprietários a manu-
tenção das canalizações privativas instaladas 
para abastecimento dos prédios, a partir do li-
mite exterior das propriedades, até aos locais 
de utilização de água dos vários andares, com 
tudo o que for necessário para o abastecimen-
to, incluindo os aparelhos para a utilização da 
água, com exceção dos contadores.
7. Os sistemas prediais abastecidos pela 
rede pública devem ser independentes de qual-
quer sistema de distribuição de água com outra 
origem. 
8. Não é permitida qualquer ligação entre a 
rede predial de distribuição de água e as redes 
prediais de drenagem de águas residuais.
9. No abastecimento de água a cisternas 
ou aparelhos sanitários deve ser impedida a sua 
contaminação, quer por contato, quer por aspi-
ração, a jusante da torneira de admissão.
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10. As canalizações instaladas à vista em ca-
ves ou zonas industriais devem ser identifica-
das com a cor verde RAL 6010.
11. Nas novas ligações à rede pública não é 
permitida a instalação na via pública de canali-
zações ou acessórios do sistema predial.

Artigo 26.º
Projetos

1. Todos os projetos de construção, altera-
ção ou de reparações apresentados ao Municí-
pio para aprovação, deverão conter o traçado 
da ligação à rede pública e das canalizações de 
distribuição interior. 
2. Os projetos das redes interiores dos 
prédios devem incluir identificação do dimen-
sionamento hidráulico e memória descritiva e 
justificativa, além das peças desenhadas ne-
cessárias à representação do traçado seguido 
pelas canalizações dos sistemas de distribuição 
de água e dos dispositivos da sua utilização, de 
acordo com o Anexo I.
3. Os projetos das ligações das redes pre-
diais às redes públicas estão sujeitos à aprova-
ção da entidade gestora.

Artigo 27.º
Conceção de novos sistemas prediais

1. É da responsabilidade do projetista a 
consulta prévia à Entidade Gestora sobre as 
condições de abastecimento de água em ter-
mos de pressão estática e os diâmetros das tu-
bagens existentes nos arruamentos com a fina-
lidade de percecionar o caudal disponibilizado 
pela rede pública.
2. Sempre que os níveis de pressão na rede 
não permitam o abastecimento direto, de acor-
do com a legislação em vigor e considerando 
o disposto no número 1 deverá ser prevista a 
construção de cisterna no piso inferior, com 
uma capacidade igual ao volume médio diário 
do mês de maior consumo previsível, e respeti-
vo sistema de bombagem. 
3. É admitido o abastecimento direto até 
ao piso onde for tecnicamente possível, sendo 
os restantes pisos abastecidos pela cisterna. 
4. As cisternas deverão possuir duas células 
cobertas em paralelo e oferecer as necessárias 
garantias de estanquidade, acessibilidade, iso-
lamento térmico e ventilação, garantindo boas 

condições sanitárias e de facilidade de limpeza 
e desinfeção. 
5. As cisternas devem possuir uma localiza-
ção e um revestimento interno adequados em 
termos sanitários e de facilidade de limpeza e 
estar equipadas com os acessórios apropriados 
ao bom funcionamento da admissão e distribui-
ção da água, à regulação do seu nível, às des-
cargas de fundo e de emergência, à ventilação 
e aos dispositivos que impeçam a entrada de 
animais. 
6. Às cisternas deverão estar associados 
grupos hidropressores convenientes, dos quais 
um servirá de reserva, equipados com todos os 
órgãos eletromecânicos, de potência, de auto-
matismo, de proteção elétrica e acústica. 
7. Na construção em altura pode optar-se, 
para garantia do disposto no n.º 2, por disposi-
tivos sobrepressores combinados com reservas 
apropriadas. 
8. Nos prédios destinados a mais do que 
um local de consumo, a canalização particular 
terá uma coluna montante, da qual derivarão 
ramificações para o interior de cada domicílio. 
9. A coluna montante terá, sempre que 
possível, um trajeto por uma parede da escada 
do prédio e as ramificações far-se-ão de modo 
a que o fornecimento de água possa facilmente 
suspender-se para um consumidor sem prejuí-
zo dos restantes. 
10. A ramificação para cada local de consu-
mo não deverá atravessar qualquer dependên-
cia ou compartimento de local de consumo di-
ferente. 
11. Os sistemas prediais abastecidos pela 
rede pública devem ser independentes de qual-
quer sistema de distribuição de água com outra 
origem, nomeadamente poços ou furos priva-
dos. 

Artigo 28.º
Acessórios

1. É obrigatória a instalação de válvulas:
a) De seccionamento à entrada dos ramais 
de introdução individuais, dos ramais de distri-
buição de instalações sanitárias e das cozinhas, 
a montante dos fluxómetros, do equipamento 
de lavagem de louça e de roupa, do equipa-
mento de produção de água quente, de purga-
dores de água e ainda a montante e jusante de 
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contadores;
b) De retenção a montante de aparelhos 
produtores e acumuladores de água quente;
c) De segurança no abastecimento de apa-
relhos produtores e acumuladores de água 
quente;
d) Redutoras de pressão nos ramais de in-
trodução sempre que a pressão seja superior a 
0,6 MPa.
2. Os termoacumuladores e as caldeiras 
em pressão a instalar deverão cumprir todas as 
normas técnicas e de segurança exigíveis pela 
legislação em vigor, incluindo a adequação do 
material constituinte às características físico-
-químicas da água da rede pública e pressões 
mínimas admissíveis regulamentarmente.
3. Em prédios em altura, a coluna montante 
deverá, na base, ser munida de um filtro inter-
calado entre duas torneiras de corte.
4. Não é permitida a aplicação de acessó-
rios plastificados nas colunas montantes e nas 
derivações para os contadores.

Artigo 29.º
Fiscalização

1. A execução das instalações de distribui-
ção predial pode ficar sujeita à fiscalização da 
Entidade Gestora. 
2. O diretor de obra ou diretor de fiscaliza-
ção de obra deverá notificar por escrito a En-
tidade Gestora do seu início, com uma antece-
dência de três dias úteis, e a sua conclusão logo 
que verificada, através da apresentação do Ter-
mo de Responsabilidade, conforme a minuta n.º 
2 constante do Anexo II.
3. Após concluída a obra, a Entidade Ges-
tora procederá à vistoria dos alvéolos dos con-
tadores para garantia do cumprimento do dis-
posto no artigo 36.º e no Anexo III, à ligação 
dos sistemas prediais aos sistemas públicos e 
ainda ao eventual ensaio das canalizações, po-
dendo exigir a presença do diretor de obra ou 
diretor de fiscalização de obra. 
4. A Entidade Gestora notificará à entidade 
responsável pelo licenciamento, ao requerente 
e ao diretor de obra ou diretor de fiscalização 
de obra as desconformidades que verificar nas 
obras executadas, que deverão ser corrigidas 
no prazo de 2 meses.
5. Nos casos previstos no número anterior 

deverá ser requerida nova vistoria, sob pena de 
o processo de ligação ser considerado extinto. 

CAPÍTULO V
Serviços de incêndios

Artigo 30.º
Hidrantes

1. Na rede de distribuição pública de água 
são previstos hidrantes de modo a garantir uma 
cobertura efetiva, de acordo com as necessida-
des, do serviço de incêndios. 
2. A responsabilidade pela manutenção 
dos ramais de ligação dos hidrantes, ainda que 
instalados nas fachadas dos edifícios, é da Enti-
dade Gestora.
3. As boca-de-incêndios instaladas nas fa-
chadas dos edifícios devem ser progressiva-
mente substituídas por marcos de água instala-
dos na via pública e ligados diretamente à rede 
pública.

Artigo 31.º
Localização e diâmetro dos hidrantes

1. Os marcos de água devem localizar-se 
junto do lancil dos passeios que marginam as 
vias públicas, sempre que possível nos cruza-
mentos e bifurcações, com os seguintes espa-
çamentos máximos, em função do grau de risco 
de incêndio da zona:
200 m – grau 1
150 m – grau 2
130 m – grau 3
100 m – grau 4
A definir caso a caso – grau 5
2. Os diâmetros nominais mínimos dos ra-
mais de alimentação aos marcos de incêndio 
são de diâmetro 90 mm se a conduta de abas-
tecimento é de 90 mm e de 110 mm para diâ-
metros de conduta superior a 90 mm conforme 
definido no Anexo III.    

Artigo 32.º
Manobras de válvulas de corte e outros dispo-

sitivos
As válvulas de corte e dispositivos de tomada 
de água para serviço de incêndios só podem 
ser manobradas por pessoal da Entidade Ges-
tora, dos bombeiros ou da Proteção Civil.



143

 Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

REGULAMENTOS

Artigo 33.º
Redes de incêndios particulares

1. Nas instalações existentes no interior 
dos prédios destinados exclusivamente ao ser-
viço de proteção contra incêndios, a água con-
sumida é objeto de medição ou estimativa para 
efeitos de avaliação do balanço hídrico dos sis-
temas.
2. O fornecimento de água para essas ins-
talações, a partir de um ramal de ligação de 
água, exclusivo ou não, para o efeito, é coman-
dado por válvula de corte selada e localizada, 
de acordo com as instruções da Entidade Ges-
tora.

Artigo 34.º
Utilização dos dispositivos de combate a 

incêndio instalados nas redes de distribuição 
predial

1. Os dispositivos de combate a incêndio 
instalados nas redes de distribuição predial só 
podem ser utilizados em caso de incêndio, de-
vendo os utilizadores finais avisar a Entidade 
Gestora e juntar evidências do sinistro nas 48 
horas seguintes à ocorrência. 
2. Caso não seja dado cumprimento ao es-
tabelecido no número anterior, a faturação da 
água consumida é associada ao contrato esta-
belecido para os usos do titular do contrato.

CAPÍTULO VI
Interligação dos sistemas

Artigo 35.º
Ramais de ligação

1. Os ramais de ligação deverão ser exe-
cutados preferencialmente com tubagem de 
PEAD, se os diâmetros exteriores forem de 32 
mm ou de 50 mm, ou com tubagem de PVC se 
os diâmetros exteriores forem iguais ou maio-
res a 75 mm, conforme Anexo III, podendo ser 
aceite pela Entidade Gestora outro material 
desde que homologado ou normalizado por or-
ganismo oficial. 
2. A classe de pressão mínima admitida é 
de 1,0 MPa.
3. O diâmetro interior do ramal deve ser 
determinado por cálculo hidráulico, com um 
mínimo de 25 mm, devendo garantir uma velo-
cidade compreendida entre 0,5m/s e 2,0m/s. 

4. Os ramais de incêndio serão indepen-
dentes dos restantes e terão um diâmetro de 
acordo com a legislação em vigor. 
5. A profundidade mínima do ramal é de 
0,80 m na via pública e de 0,50 m em passeios. 
6. A inserção do ramal na rede pública de-
verá ser feita com acessórios de modelo apro-
vado pela Entidade Gestora, incluindo obriga-
toriamente uma válvula de corte. 
7. Nos casos de construções novas ou de 
obras em que o Município obrigue à construção 
de passeio, é da responsabilidade do requeren-
te a construção do troço do ramal até 0,30 m 
da linha exterior do limite da propriedade, de 
acordo com o Anexo III.
8. Cada ramificação deverá possuir, em es-
paço comum, um conjunto de acessórios ins-
talados no interior de um alvéolo, constituídos, 
de montante para jusante, por uma torneira de 
passagem selada pela Entidade Gestora, um 
contador e outra torneira de passagem desti-
nada a uso do consumidor, conforme Anexo III. 
9. Neste conjunto poderão ser integrados 
outros acessórios, não obrigatórios, nomeada-
mente válvula de retenção, filtros, manómetros 
e ventosas. 

Artigo 36.º
Alvéolos dos contadores

1. Na construção dos edifícios deverão ser 
previstos alvéolos para a colocação dos conta-
dores de água, independentemente da origem 
do abastecimento. 
2. Os contadores, um por cada local de 
consumo, podem ser colocados isoladamente 
ou em conjunto, neste último caso numa bate-
ria de contadores.
3. O alojamento destinado aos contadores 
e seus acessórios deve cumprir as seguintes 
exigências, constantes do Anexo III. 
a) Os alvéolos para alojamento de um con-
tador terão as dimensões mínimas de 0,60 m 
de largura, 0,40 m de altura e 0,20 m de pro-
fundidade; 
b) Para cada contador a mais, a altura do 
alvéolo aumentará de 0,15 m, com um máximo 
de 0,90 m, correspondente a seis contadores; 
c) O alvéolo será fechado por uma porta 
suficientemente robusta de forma a evitar a sua 
remoção ou vandalização. 
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4. Nos prédios com mais de uma fração, os 
alvéolos devem localizar-se em locais de fácil 
acesso, sendo obrigatório que se situem nos 
patamares de escada ou corredores de acesso 
aos apartamentos. 
5. Nos edifícios confinantes com a via pú-
blica ou espaços públicos ou com logradouros 
privados, os alvéolos dos contadores devem 
localizar-se no seu interior, na zona de entrada 
ou em zonas comuns, consoante se trate de um 
ou de vários locais de consumo. 

Artigo 37.º
Pagamento dos ramais

1. O valor a pagar pelos ramais consta de 
tabela anual devidamente aprovada pelo Con-
selho de Administração da Entidade Gestora, 
devendo refletir designadamente os respetivos 
custos de construção.
2. Pode ser aceite o pagamento dos ramais 
em prestações mensais, até ao máximo de 12, 
acrescidas de juros de mora à taxa legal, me-
diante solicitação dos interessados devidamen-
te justificada. 
3. Se o requerente solicitar para o ramal de 
ligação do sistema predial à rede pública mo-
dificações, devidamente justificadas, às espe-
cificações estabelecidas pela Entidade Gesto-
ra nomeadamente do traçado ou do diâmetro, 
compatíveis com as condições de exploração e 
manutenção do sistema público, essa pretensão 
poderá ser autorizada desde que aquele tome a 
seu cargo o acréscimo nas respetivas despesas, 
se o houver. 

CAPÍTULO VII
Distribuição de água

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 38.º
Fornecimento de água

1. A Entidade Gestora fornece água desig-
nadamente para usos domésticos, e não do-
mésticos.
2. Ao Município de Vila Nova de Gaia, às 
Freguesias, e a outras entidades públicas apli-
ca-se tarifa própria. 
3. A Entidade Gestora poderá fornecer 

água a outros municípios desde que não fique 
prejudicado o normal fornecimento ao conce-
lho. 

Artigo 39.º
Instalação de contadores de água

1. A utilização do sistema de distribuição 
de água só poderá concretizar-se após a inter-
calação de um contador, que será volante no 
caso de usos avulsos ou temporários. 
2. Compete à Entidade Gestora a definição 
do tipo, calibre e classe metrológica do conta-
dor a instalar. 
3. Os contadores de água das ligações pre-
diais são fornecidos, instalados ou substituídos, 
devidamente selados, pela Entidade Gestora. 
4. Nos casos em que existir uma cisterna, 
e ou rede exterior pertencentes ao Sistema de 
Distribuição Predial conforme definido no pon-
to 46 do art.º 5º, será sempre colocado um con-
tador totalizador à sua entrada, cujo consumo 
será comparado com o dos contadores coloca-
dos em cada fogo, pertencendo ao titular do 
contrato a responsabilidade pelo valor das di-
ferenças para mais, acusadas por aquele conta-
dor, sendo as diferenças para menos tomadas 
em consideração na leitura seguinte.  
5. Nenhum contador pode ser instalado e 
mantido em serviço sem a verificação metroló-
gica prevista na legislação em vigor. 
6. Nas redes prediais de incêndio, é obri-
gatória a instalação, em alvéolo adequado, de 
contador para rede de incêndio, se esta existir.

Artigo 40.º
Verificação metrológica e substituição

A Entidade Gestora procederá à substituição do 
contador, sem qualquer encargo para o utiliza-
dor, quando tenha conhecimento de qualquer 
anomalia, alheia a este, por razões de explora-
ção e verificação metrológica ou por modelos 
tecnologicamente mais adequados.

Artigo 41.º
Responsabilidade pelo contador

1. Todo o contador fica à guarda e sob res-
ponsabilidade do utilizador, que deverá avisar a 
Entidade Gestora quando verifique a sua obs-
trução, paragem, existência de selos quebrados 
ou danificados ou detete qualquer outra ano-
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malia. 
2. Se no decurso de uma fiscalização por 
parte da Entidade Gestora, se verificar alguma 
das situações referidas no número anterior, ou 
se apurar que está a ser usado um meio capaz 
de interferir no funcionamento ou marcação do 
contador, a Entidade Gestora procederá à sua 
substituição, sem prejuízo do preceituado nos 
números seguintes.
3. Com exceção dos danos resultantes da 
sua normal utilização, o utilizador responderá 
por todos os danos, deterioração ou perda do 
contador. 
4. O utilizador responderá ainda pelos pre-
juízos ou fraudes que forem verificados em 
consequência do emprego de qualquer meio 
capaz de interferir com o funcionamento ou 
marcação do contador. 
5. Tanto o utilizador como a Entidade Ges-
tora, quando o julgarem conveniente, podem 
sujeitar o contador a verificação em laboratório 
qualificado, não podendo nenhuma das partes 
opor-se a esta operação.
6. O utilizador poderá, sempre, assistir à 
verificação referida no número anterior, acom-
panhado, se o pretender, de um técnico da sua 
confiança. 
7. A aferição, a pedido do utilizador, só se 
realizará depois de o interessado efetuar o pa-
gamento do respetivo preço, importância que 
será restituída no caso de se verificar o mau 
funcionamento do contador não imputável ao 
utilizador.
8. Os utilizadores são obrigados a permitir 
a inspeção dos contadores por representantes 
da Entidade Gestora, devidamente identifica-
dos, durante o dia e dentro das horas normais 
de serviço, mediante aviso prévio, sob pena de 
interrupção do fornecimento de água.

Artigo 42.º
Leitura dos contadores

1. As leituras reais dos contadores serão 
efetuadas pelo menos seis vezes por ano, não 
devendo o intervalo entre duas leituras conse-
cutivas ser superior a 70 dias. 
2. O utilizador deve facultar o acesso da 
Entidade Gestora ao contador, com a periodici-
dade a que se refere o número anterior, quando 
este se encontre localizado no interior do pré-

dio servido.
3. Sempre que, por indisponibilidade do 
utilizador, se revele por duas vezes consecuti-
vas impossível o acesso ao contador por parte 
da Entidade Gestora, esta deve avisar o utiliza-
dor, por carta registada ou meio equivalente, da 
data e intervalo horário, com amplitude máxi-
ma de duas horas, de terceira deslocação a fa-
zer para o efeito, assim como da cominação da 
suspensão do fornecimento no caso de não ser 
possível a leitura.
4. O utilizador poderá fornecer por qual-
quer meio a leitura do seu contador, mantendo, 
no entanto a periodicidade das leituras reais re-
feridas no n.º 1 do presente artigo que prevale-
cem face às leituras fornecidas. 
5. Sempre que não se efetue leitura do con-
tador pelo fato de este se encontrar inacessível 
e o utilizador não a tenha fornecido conforme 
o disposto no anterior n.º 4, os consumos serão 
estimados nos termos do artigo seguinte. 
6. Quando o utilizador verificar eventual 
erro de leitura, poderá apresentar reclamação 
até à data limite do pagamento da respetiva fa-
tura. 

Artigo 43.º
Avaliação de consumos

Em caso de paragem, de funcionamento irregu-
lar do contador, dano, fraude, desaparecimento 
do mesmo, ou nos períodos em que não se rea-
lizou qualquer leitura, o consumo é avaliado do 
seguinte modo: 
a) Pelo consumo médio apurado entre duas 
leituras reais consideradas válidas; 
b) Pelo consumo em período equivalente 
do ano anterior, quando não estiver disponível 
a média referida na alínea anterior; 
c) Na ausência dos elementos referidos nas 
alíneas anteriores será estimado por um consu-
mo mensal de 10m3 de água. 

Artigo 44.º
Correção dos valores de consumo

1. Em caso de anomalia detetada no volu-
me de água faturado, o utilizador poderá, den-
tro do prazo limite de pagamento da mesma, 
apresentar pedido escrito para apreciação des-
ses valores. 
2. Caso se venha a verificar que houve erro 
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de leitura ou anomalia técnica da responsabi-
lidade da Entidade Gestora, será efetuada de 
imediato a devida correção.
3. Se a fatura referida no número anterior já 
estiver liquidada, providenciar-se-á o seu reem-
bolso ou creditar-se-á a diferença nos meses 
subsequentes.
4. Se for reconhecido que não assiste razão 
ao utilizador, ser-lhe-á dado conhecimento es-
crito e no caso de a fatura se encontrar ven-
cida e não liquidada, deverá este proceder ao 
pagamento imediato sob pena de incorrer no 
pagamento de juros de mora sem prejuízo da 
possibilidade de efetuar o pagamento em pres-
tações mensais, nos termos do n.º 7 do artigo 
102.º. 

Artigo 45.º
Rotura nos sistemas prediais

1. Logo que seja detetada uma rotura ou 
fuga de água em qualquer ponto de rede pre-
dial ou nos dispositivos de utilização, deve ser 
promovida a reparação pelos responsáveis pela 
sua conservação.
2. Os utilizadores são responsáveis por 
todo o gasto de água nas redes de distribuição 
predial e seus dispositivos de utilização.
3. No caso de comprovada rotura, o volu-
me de água perdida e não recolhida pela rede 
de saneamento não é considerado para efeitos 
de faturação do serviço de saneamento e de 
gestão de resíduos urbanos, quando indexados 
ao consumo de água. 

SECÇÃO II
Contrato de fornecimento de água

Artigo 46.º
Contrato de fornecimento de água

1. A prestação de serviço de fornecimento 
de água é objeto de contrato entre a Entidade 
Gestora e os interessados que disponha de um 
título válido para a ocupação do imóvel. 
2. O contrato é único e engloba simultane-
amente os serviços de fornecimento de água, 
de drenagem e tratamento de águas residuais e 
recolha de resíduos sólidos urbanos exceto nos 
casos especialmente previstos no presente Re-
gulamento.
3. Nos novos locais de consumo, os con-

tratos de fornecimento de água só podem ser 
celebrados após receção da declaração do téc-
nico responsável pela obra que comprove esta-
rem os sistemas prediais em conformidade com 
o projeto aprovado e em condições de serem 
ligados às redes públicas, nos termos do art.º 
25.º, e desde que estejam pagas pelos interes-
sados as importâncias devidas. 
4. Nos locais de consumo existentes, nos 
quais o contador tenha sido retirado há mais de 
um ano, os contratos de fornecimento de água 
só podem ser celebrados após vistoria técnica 
por parte dos serviços da Entidade Gestora.
5. O contrato é elaborado em impresso de 
modelo próprio da Entidade Gestora e instruído 
em conformidade com as disposições legais em 
vigor à data da sua celebração, no que respeita, 
nomeadamente, aos direitos dos utilizadores, à 
proteção do utilizador e à inscrição de cláusu-
las gerais contratuais.
6. A mudança de titular do contrato é con-
siderada como nova ligação, procedendo a En-
tidade Gestora à substituição obrigatória do 
contador com outorga do novo contrato.

Artigo 47.º
Contratos Especiais

1. São objeto de contratos avulsos ou tem-
porários os serviços de abastecimento de águas 
nas seguintes situações:
a) Obras e estaleiros de obras;
b) Zonas destinadas à concentração tem-
porária de população, nomeadamente comuni-
dades nómadas e atividades com carácter tem-
porário, tais como feiras, festivais e exposições.
2. Os contratos referidos na alínea a) do 
número anterior serão sempre celebrados pelo 
mesmo período de duração da licença emitida 
para a construção, podendo ser prorrogado por 
período superior mediante a exibição da respe-
tiva renovação da licença.
3. O contador volante deverá ser restituído 
imediatamente após o termo do prazo para o 
qual foi requerido.
4. O contrato é celebrado entre a Entidade 
Gestora e o requerente, mediante a prestação 
de garantia idónea à correta utilização e resti-
tuição do contador volante.
5. O contrato de fornecimento avulso ou 
temporário de água não engloba os serviços de 
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drenagem e tratamento de águas residuais.
6. A Entidade Gestora admite ainda a con-
tratação temporária do serviço nas seguintes 
situações:
a) Litígios entre os titulares de direito à ce-
lebração do contrato, desde que, por fundadas 
razões sociais, mereça tutela a posição do pos-
suidor;
b) Na fase prévia à obtenção de documen-
tos administrativos necessários à celebração do 
contrato.

Artigo 48.º
Denúncia do contrato

1. Os utilizadores podem denunciar os con-
tratos que tenham celebrado por motivo de de-
socupação do local de consumo, desde que o 
comuniquem, por escrito, à Entidade Gestora, 
indicando a sua nova morada para regulariza-
ção final das suas obrigações contratuais. 
2. Num prazo de 15 dias os utilizadores de-
vem facultar à Entidade Gestora a retirada do 
contador instalado, sendo o consumo residual 
debitado na fatura final, produzindo a denúncia 
efeitos a partir dessa data. 
3. Caso não seja facultado o acesso ao 
contador no prazo referido no número anterior, 
continuam a ser os utilizadores responsáveis 
pelos encargos decorrentes, considerando-se o 
contrato em vigor.
4. Sempre que o contrato não esteja em 
nome dos proprietários dos prédios ligados à 
rede pública de distribuição de água, são estes 
obrigados a comunicar à Entidade Gestora, por 
escrito e no prazo de 15 dias, a saída e a entrada 
dos titulares do contrato bem como a permitir 
a retirada do contador, caso aqueles não o te-
nham facultado. 
5. Os proprietários que não cumpram o 
disposto no número anterior são responsáveis 
pelos pagamentos vincendos relativos à ins-
talação em causa, no que refere aos serviços 
prestados pela Entidade Gestora, podendo ain-
da ser sancionados nos termos do artigo 105.º, 
sem prejuízo da interrupção do serviço nos ter-
mos do presente Regulamento. 
6. A entidade gestora denuncia o contrato 
caso, na sequência da interrupção do serviço 
por mora no pagamento, o utilizador não pro-
ceda ao pagamento em dívida com vista ao res-

tabelecimento do serviço.
7. A entidade gestora denuncia o contrato 
celebrado ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do arti-
go anterior findo o período da licença de cons-
trução, salvo se o mesmo for objeto de poste-
rior prorrogação.

Artigo 49.º
Domicílio convencionado

1. O utilizador considera-se domiciliado 
na morada por si fornecida no contrato para o 
efeito de receção de toda a correspondência 
relativa à prestação do serviço.
2. Qualquer alteração do domicílio con-
vencionado tem de ser comunicada por escrito 
pelo utilizador à Entidade Gestora, produzindo 
efeitos no prazo de 30 dias após aquela comu-
nicação.

Artigo 50.º
Caução

1. A Entidade Gestora pode exigir a pres-
tação de uma caução para garantia do paga-
mento do consumo de água nas seguintes situ-
ações:
a) No momento da celebração do contrato 
de fornecimento de água aos utilizadores não 
doméstico;
b) No momento do restabelecimento do 
fornecimento na sequência de interrupção de 
mora no pagamento, aos utilizadores não do-
mésticos e aos utilizadores domésticos que não 
optem pela transferência bancária como forma 
de pagamento dos serviços.
2. A caução referida no número anterior é 
prestada em dinheiro, cheque ou transferência 
eletrónica ou através de garantia bancária ou 
seguro-caução, conforme for deliberado pelo 
Conselho de Administração da Entidade Gesto-
ra, e o seu valor é calculado da seguinte forma: 
a) Para o uso doméstico, será igual a quatro 
vezes o encargo com o consumo médio mensal 
dos últimos 12 meses, nos termos fixados pelo 
despacho n.º 4186/2000, publicado no Diário 
da Republica, 2.ª série, de 22 de fevereiro de 
2000;
b) Para os restantes usos, será igual ao 
montante da fatura correspondente ao consu-
mo médio mensal de 50m3 de água. 
3. Para as instituições de fins não lucra-
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tivos, desde que registadas nas suas próprias 
designações e sejam titulares da instalação, o 
valor da caução será calculado como se de uso 
doméstico se tratasse.

Artigo 51.º
Restituição da caução

1. Findo o contrato de fornecimento, a cau-
ção prestada é restituída ao consumidor, nos 
termos da legislação vigente, deduzida dos 
montantes eventualmente em dívida. 
2. Sempre que o consumidor, que tenha 
prestado caução nos termos do n.º 1 do artigo 
anterior, opte posteriormente pela transferên-
cia bancária como forma de pagamento, a cau-
ção prestada será devolvida.
3. Com a prestação da caução será emiti-
do o respetivo comprovativo, sendo suficiente 
a sua apresentação para o levantamento do de-
pósito, nos termos do n.º 1, mediante a exibição 
do bilhete de identidade do titular do contrato. 

CAPÍTULO VIII
Interrupção do serviço de abastecimento

Artigo 52.º
Pedido de interrupção

1. Os utilizadores podem requerer a inter-
rupção do fornecimento de água por motivo de 
desocupação temporária do imóvel, dirigindo o 
respetivo pedido à Entidade Gestora. 
2. A interrupção terá lugar no prazo de 10 
dias úteis após o deferimento pela Entidade 
Gestora. 
3. A interrupção do fornecimento nos ter-
mos do presente artigo apenas desobriga o 
utilizador do pagamento dos respetivos consu-
mos. 
4. Quando a interrupção do fornecimento, 
por qualquer motivo, se tornar definitiva, será 
feita a liquidação das importâncias em débito, 
considerando-se para o efeito o valor da cau-
ção que existir, restituindo-se o respetivo rema-
nescente.

Artigo 53.º
Interrupção dos serviços por motivos justifica-

dos e de força maior
1. A Entidade Gestora pode interromper ou 
restringir os serviços de abastecimento de água 

no caso de: 
a) Alteração da qualidade da água distribu-
ída ou de previsão da sua deterioração a curto 
prazo;
b) Avarias ou obras no sistema público de 
distribuição de água sempre que os trabalhos 
justifiquem essa suspensão; 
c) Ausência de condições de salubridade 
no sistema predial; 
d) Casos fortuitos ou de força maior, no-
meadamente incêndios, inundações e redução 
imprevista do caudal ou poluição temporaria-
mente incontrolável das captações; 
e) Trabalhos de reparação ou substituição 
de ramais de ligação;
f) Modificação programada das condições 
de exploração do sistema público ou alteração 
justificada das pressões de serviço. 
2. Quando a interrupção de fornecimento 
for determinada pela execução de obras ou por 
motivo não urgente, a Entidade Gestora avi-
sará, prévia e publicamente, os consumidores, 
cabendo a estes tomar as providências neces-
sárias para atenuar, eliminar ou evitar quaisquer 
danos resultantes da interrupção forçada do 
abastecimento de água. 
3. No caso da falta de disponibilidade de 
água, a Entidade Gestora definirá as priorida-
des de abastecimento, as quais, prévia e publi-
camente, serão informadas. 

Artigo 54.º
Interrupção dos serviços por causas imputá-

veis ao utilizador
1. A Entidade Gestora poderá ainda inter-
romper os serviços, por motivos imputáveis ao 
utilizador, nas situações seguintes: 
a) Quando o utilizador não seja o titular do 
contrato de fornecimento de água e não apre-
sente evidências de estar autorizado pelo mes-
mo a utilizar o serviço;
b) Quando não seja possível o acesso ao 
sistema predial para inspeção ou, tendo sido re-
alizada inspeção e determinada a necessidade 
de realização de reparações em auto de visto-
ria, aquelas não sejam efetuadas dentro do pra-
zo fixado, em ambos os casos desde que haja 
perigo de contaminação, poluição ou suspeita 
de fraude que justifiquem a suspensão;
c) Quando for recusada a entrada no local 
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de consumo para leitura, verificação, substitui-
ção ou levantamento do contador;
d) Quando o contador for encontrado vicia-
do ou tiver sido utilizado um meio fraudulento 
para consumo de água;
e) Quando o sistema de distribuição predial 
tiver sido modificado e altere as condições de 
fornecimento;
f) Quando forem detetadas ligações clan-
destinas ao sistema público;
g) Mora do utilizador no pagamento do ser-
viço de fornecimento de água prestado;
h) Por uso indevido ou danificação de obras 
ou equipamentos dos sistemas públicos; 
i) Em outros casos previstos na lei.
2. A interrupção dos serviços a qualquer 
utilizador com fundamento nas alíneas a), b), 
c), e) e g) do n.º 1 só pode ter lugar após a no-
tificação ao utilizador, por escrito, com antece-
dência mínima de 20 dias relativamente à data 
que venha a ter lugar.
3. No caso previsto nas alíneas d), f) e h) 
do n.º 1, a interrupção pode ser feita imediata-
mente, devendo, no entanto, ser depositado no 
local de consumo documento justificativo da 
razão daquela interrupção de fornecimento.
4. Com a interrupção do serviço poderá a 
Entidade Gestora proceder à retirada do conta-
dor devendo o utilizador facultá-la.
5. Serão imputados ao utilizador todos os 
encargos da Entidade Gestora com vista à in-
terrupção e restabelecimento dos serviços.
6. A interrupção dos serviços não impede 
a Entidade Gestora de recorrer à cobrança co-
erciva para assegurar o pagamento dos débitos 
existentes, nem à instauração dos competentes 
processos contraordenacionais, nos termos dos 
artigos 104.º e seguintes do presente diploma.

Artigo 55.º
Outras causas para interrupção do serviço

1. A Entidade Gestora poderá também in-
terromper o fornecimento de água, nas seguin-
tes situações:  
a) Quando houver avarias ou obras nas ca-
nalizações da rede predial, desde que previa-
mente requerido pelo responsável nos termos 
do artigo 52.º; 
b) Quando as canalizações do sistema pre-
dial deixarem de oferecer condições de defesa 

da potabilidade da água, verificada pelas auto-
ridades sanitárias; 
c) Quando a instalação predial estiver a 
causar danos a habitações vizinhas;
d) Quando a Entidade Gestora, nos termos 
do n.º 2 do artigo 108.º pretenda proceder ao 
levantamento das canalizações;
e) Quando se verifique prejuízo à Entidade 
Gestora por existência de fuga na rede particu-
lar a montante do contador.
2. Nos casos referidos no número anterior, 
a suspensão poderá ser feita de imediato.

Artigo 56.º
Restabelecimento do fornecimento

1. O restabelecimento do fornecimento de 
água por motivo imputável ao utilizador depen-
de da correção da situação que lhe deu origem.
2. No caso da mora no pagamento, o resta-
belecimento depende da prévia liquidação de 
todos os montantes em dívida, ou da subscri-
ção de um acordo de pagamento, incluindo o 
pagamento dos encargos com deslocação/cor-
te de fornecimento.
3. O restabelecimento do fornecimento é 
efetuado no prazo máximo de 1 dia útil após a 
regularização da situação que originou a inter-
rupção.

TÍTULO III
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBA-

NAS

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 57.º
Prevenção de contaminação

1. Não é permitida a ligação entre um sis-
tema predial de drenagem e qualquer sistema 
que possa permitir o retrocesso de águas resi-
duais nas tubagens daquele sistema. 
2. A drenagem de águas residuais deve ser 
efetuada sem pôr em risco o sistema público de 
abastecimento de água, impedindo a sua con-
taminação, quer por contato, quer por aspira-
ção de água residual em casos de depressão. 
3. Todos os aparelhos sanitários devem ser 
instalados de modo a evitar a contaminação da 
rede predial de distribuição de água. 
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Artigo 58.º
Descargas permitidas

1. Em sistemas de drenagem de águas re-
siduais domésticas é permitida a rejeição, para 
além destas, de águas residuais industriais com 
autorização de descarga de acordo com o n.º 1 
do artigo 82.º.
2. Sem prejuízo do disposto no artigo se-
guinte, em sistemas de drenagem de águas 
pluviais é também permitido o lançamento das 
águas provenientes de: 
a) Rega de jardins e espaços verdes, lava-
gem de arruamentos, pátios e parques de esta-
cionamento não cobertos, e todas aquelas que, 
de um modo geral, são recolhidas pelas sarje-
tas, sumidouros ou ralos; 
b) Piscinas, sempre que não seja possível a 
sua rejeição no sistema de drenagem de águas 
residuais domésticas;
c) Drenagem do solo. 
3. A descarga no sistema de drenagem de 
águas residuais domésticas das águas referidas 
na alínea b) do número anterior será obrigato-
riamente objeto de medição ou estimativa e fa-
turada ao Utilizador, se a origem da água for de 
captações próprias.

Artigo 59.º
Descargas interditas

1. Sem prejuízo do disposto em legislação 
especial, é interdita a rejeição no sistema públi-
co de drenagem, qualquer que seja o seu tipo, 
diretamente ou por intermédio de tubagens 
dos sistemas prediais, de: 
a) Matérias explosivas ou inflamáveis; 
b) Matérias radioativas em concentrações 
consideradas inaceitáveis pela entidade gesto-
ra; 
c) Efluentes de laboratórios ou de instala-
ções hospitalares que, pela sua natureza quími-
ca ou microbiológica, constituam um elevado 
risco para a saúde pública ou para a conserva-
ção das tubagens; 
d) Entulhos, areias ou cinzas; 
e) Águas residuais industriais a temperatu-
ras superiores a 30º C; 
f) Lamas extraídas de fossas séticas e gor-
duras ou óleos de câmaras retentoras ou dispo-
sitivos similares que resultem de operações de 
manutenção; 

g) Águas residuais de unidades industriais, 
que contenham: 
i. Compostos cíclicos hidroxilados e seus 
derivados halogenados; 
ii. Matérias sedimentáveis, precipitáveis 
e flutuantes em tal quantidade que, por si ou 
após mistura com outras substâncias existen-
tes nos coletores, possam pôr em risco a saúde 
do pessoal afeto à operação e manutenção dos 
sistemas públicos de drenagem ou as estrutu-
ras dos sistemas; 
iii. Substâncias que impliquem a destruição 
dos processos de tratamento biológico; 
iv. Substâncias que possam causar a des-
truição dos ecossistemas aquáticos ou terres-
tres nos meios recetores; 
v. Quaisquer substâncias que estimulem o 
desenvolvimento de agentes patogénicos; 
h) Águas industriais de azeite designadas 
por águas ruças, devendo ser promovido o seu 
transporte e tratamento apropriado; 
i) Efluentes não tratados de indústrias de 
celulose e papel; 
j) Efluentes de indústrias metalúrgicas, de 
petróleo e derivados; 
k) Águas residuais que contenham gases 
nocivos ou outras substâncias que, por si só 
ou por interação com outras, sejam capazes 
de criar inconvenientes para o público ou para 
o pessoal afeto à operação e manutenção dos 
sistemas de drenagem; 
l) Substâncias sólidas ou viscosas em 
quantidade ou dimensões que possam causar 
danos, obstruções ou qualquer outra interfe-
rência com o funcionamento dos sistemas de 
drenagem, tais como cabelos, fibras, escórias, 
lamas, palha, pelos, metais, vidros, cerâmicas, 
trapos, estopas, penas, alcatrão, plásticos, ma-
deira, sangue, estrume, peles, vísceras de ani-
mais, embalagens de papel ou cartão, restos 
de comida, papel plastificado, fraldas e papel 
absorvente, cotonetes, lâminas de barbear, ou 
outros resíduos, triturados ou não; 
m) Águas corrosivas capazes de danificar as 
estruturas e os equipamentos dos sistemas pú-
blicos de drenagem, designadamente, com pH 
inferior a 5,5 ou superior a 9,5; 
n) Óleos e gorduras de origem vegetal, ani-
mal ou mineral, usados ou não;
o) Águas residuais industriais contendo 
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quaisquer substâncias em concentrações supe-
riores às constantes na tabela 1 do Anexo IV e/
ou previstas na autorização de descarga emiti-
da nos termos do artigo 84º, salvo as condições 
especiais previstas no artigo 79º. 
2. Apenas a Entidade Gestora pode aceder 
à rede de drenagem, sendo proibido a pessoas 
estranhas a esta proceder:
a) À abertura de caixas de visita ou outros 
órgãos da rede;
b) Ao tamponamento de ramais e coleto-
res;
c) Á extração dos efluentes.

Artigo 60.º
Prestação de serviços de limpeza e desobstru-

ção
1. A entidade gestora presta serviços de 
limpeza e desobstrução em ramais de ligação e 
câmaras de ramal, se localizados na via pública. 
2. É da responsabilidade do utilizador o pa-
gamento dos custos dos serviços de limpeza e 
desobstrução referidos no parágrafo 1, caso es-
tes resultem de uma má utilização dos sistemas 
prediais imputável àquele.
3. A entidade gestora presta, ainda, servi-
ços de limpeza e desobstrução em redes pre-
diais, se localizadas na via pública, a expensas 
do utilizador.

Artigo 61.º
Prestação de serviços de recolha, transporte e 
destino final de águas residuais domésticas ou 

de lamas ou efluentes de fossas séticas
1. Em locais não abrangidos pela rede pú-
blica ou nos casos em que essa rede não esteja 
concluída, a entidade gestora presta o serviço 
de recolha das águas residuais domésticas ou 
de lamas ou efluentes de fossas séticas de ins-
talações privadas, com vista à devida condução 
para tratamento e destino final.
2. O serviço de recolha de águas residuais 
domésticas, é também disponibilizado aos uti-
lizadores domésticos em cujas propriedades 
existam sistemas elevatórios privativos ligados 
à rede pública. 
2. Sem prejuízo dos números anteriores, 
poderá, em situações excecionais, ser efetua-
do o serviço constante do presente artigo, em 
locais dotados de rede pública de saneamen-

to, enquanto se processa aos trabalhos neces-
sários de remodelação das redes prediais, com 
vista à ligação à rede de saneamento, e dentro 
do prazo acordado pela entidade gestora.
3. O encargo do serviço é da responsabili-
dade do Proprietário.

CAPÍTULO II
Sistemas públicos

Artigo 62.º
Conceção geral

1. No Município de Vila Nova de Gaia os 
sistemas de drenagem pública são separativos, 
não sendo permitida a interligação da rede de 
águas pluviais com a rede de saneamento de 
águas residuais domésticas. 
2. O sistema público de saneamento de 
águas residuais urbanas poderá abranger águas 
residuais industriais, desde que estas obede-
çam aos parâmetros de receção fixados pela 
legislação em vigor e haja disponibilidade de 
transporte e tratamento.
3. É da responsabilidade da entidade ges-
tora a manutenção das redes de águas residuais 
que fiquem situadas nas vias públicas ou atra-
vessem propriedades particulares em regime 
de servidão, mesmo que o seu assentamento 
tenha sido realizado a expensas dos utilizado-
res, bem como os ramais de ligação aos pré-
dios, incluindo as câmaras de ramal situadas na 
via pública. 

Artigo 63.º
Coletores

1. Os coletores de águas residuais que 
constituem o sistema público deverão ser exe-
cutados em PP corrugado da classe de rigidez 
SN8 ou FFD específico para águas residuais.
2. Nos casos do escoamento em pressão, 
ou em escoamento gravítico sempre que a 
entidade gestora verifique a sua necessidade, 
quer por motivos de traçado, perfil transversal 
ou longitudinal, localização e quer por outras 
condicionantes inerentes ao tipo de via, a tu-
bagem a utilizar deverá ser em FFD específico 
para águas residuais. Poderá ser proposta a uti-
lização de tubagens noutros materiais homolo-
gados, sujeitos à aprovação prévia da entidade 
gestora.
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3. O diâmetro interior mínimo das tubagens 
a aplicar no Município de Vila Nova de Gaia é de 
200 mm, correspondente ao diâmetro nominal 
de 200mm em FFD e de 250 mm em tubagens 
plásticas, para coletores de águas residuais do-
mésticas. 
4. Para coletores de águas pluviais o diâ-
metro nominal mínimo é de 400mm. 
5. Nos casos do escoamento em pressão, 
os diâmetros das tubagens em FFD, ou noutro 
material aprovado pela entidade gestora, serão 
os que resultarem dos respetivos dimensiona-
mentos hidráulicos.
6. Os coletores de águas pluviais com di-
âmetros até 1000mm deverão ser executados 
em PP corrugado da classe de rigidez SN8 e em 
betão armado da classe 4 em diâmetros supe-
riores. 
7. Os coletores de águas residuais pluviais 
podem ser executados com outros materiais 
para além dos referidos nos números anteriores 
quando considerados tecnicamente adequados 
e aprovados pela entidade gestora.

Artigo 64.º
Componentes da rede

1. As câmaras de visita serão executadas 
nos termos definidos no Anexo III. 
2. As câmaras de visita onde confluam tu-
bagens iguais ou superiores a 500 mm de diâ-
metro serão executadas em betão armado de 
acordo com as dimensões e as caraterísticas 
definidas no Anexo III. Poderá ser proposta a 
construção de câmaras de visita com a utiliza-
ção de outros materiais ou modelos ou, ainda, 
com outras dimensões, sendo obrigatoriamen-
te objeto de apresentação de pormenor espe-
cífico à entidade gestora e sujeito à sua aprova-
ção.
3. As câmaras de queda, onde confluam tu-
bagens iguais ou superiores a 500 mm de diâ-
metro, serão executadas em betão armado, de 
acordo com as dimensões e características de-
finidas no Anexo III.
4. As câmaras de visita com altura superior 
a 5 m serão dotadas de plataformas intermé-
dias, nos termos do Anexo III. 
5. A instalação dos ramais de ligação de-
verá ser executada em simultâneo com a dos 
coletores. 

6. As sarjetas e os sumidouros serão execu-
tados nos termos definidos na legislação aplicá-
vel, devendo as grelhas dos sumidouros serem 
dotadas de dobradiças e sistema anti roubo.

CAPÍTULO III
Sistemas prediais

Artigo 65.º
Conceção geral

1. Todos os novos edifícios deverão dispor 
de redes internas de águas residuais que obe-
deçam às disposições legais e regulamentares 
específicas.
2. Os projetos devem ser concebidos de 
forma a:
a) Os efluentes domésticos serem dirigidos 
a câmaras de ramal construídas do lado do edi-
fício que confina com a via pública ou, caso não 
seja possível, nos passeios ou faixas de roda-
gem, projetadas com uma saída independente 
para a ligação à rede pública de águas residu-
ais domésticas, mesmo que ainda não exista ou 
não esteja disponível;
b) As águas pluviais serem dirigidas a câ-
maras de ramal construídas do lado do edifício 
que confina com a via pública ou, caso não seja 
possível, nos passeios ou faixas de rodagem, 
projetadas com uma saída independente para 
a ligação à valeta ou à rede pública de águas 
pluviais;
c) A ligação à rede pública de águas plu-
viais é autorizada verificando-se a existência de 
condicionalismos impeditivos ou impatos ne-
gativos no escoamento para a via pública, sen-
do neste caso obrigatória a implementação de 
soluções de eliminação de riscos de inundação, 
por entrada em carga da rede pública;
d) Os condicionalismos impeditivos ou im-
patos negativos referidos no parágrafo anterior 
podem ser devidos ao enquadramento urbanís-
tico, ao perfil transversal do arruamento, à ine-
xistência de passeio ou, ainda, à existência de 
sistemas elevatórios privativos;
3. As câmaras de visita da rede predial de-
vem ser construídas em conformidade com as 
características definidas nos n.os 2, 3 e 4 do ar-
tigo 72.º para as câmaras de ramal de ligação e 
nos termos do Anexo III;
4. Não é permitida a interligação das redes 
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entre diferentes prédios ou frações autónomas, 
salvo em situações de construção anterior à 
instalação do coletor no arruamento, onde se 
manifesta impossibilidade de ligação gravítica, 
e mediante a apresentação da devida autoriza-
ção de cedência de passagem;
5. A construção, conservação e manuten-
ção do sistema predial, incluindo eventuais es-
tações elevatórias e câmaras de ramal, são da 
responsabilidade do promotor, ou do proprie-
tário, ou condomínio do edifício; 
6. Nas novas ligações à rede pública não é 
permitida a instalação na via pública de cana-
lizações, câmaras de visita, estações elevató-
rias ou demais órgãos ou acessórios do sistema 
predial; 
7. Nas situações já existentes, a conserva-
ção e reparação das infraestruturas referidas no 
ponto anterior é realizada pela entidade gesto-
ra a expensas do promotor, ou do proprietário, 
ou condomínio do edifício, salvo se se verifica-
rem danos ou deficiências provocadas por obs-
trução no coletor ou imputáveis a terceiros no 
âmbito do exercício de outras atividades;
8. As obrigações atribuídas pelo número 5 
aos proprietários dos prédios considerar-se-ão 
transferidas para os seus usufrutuários, como-
datários ou arrendatários quando estes as as-
sumam perante a entidade gestora, nos termos 
do n.º 3 do artigo 16.º;
9. As canalizações de águas residuais do-
mésticas instaladas à vista devem ser identifi-
cadas com a cor castanha RAL 8007; 
10. Nos casos em que a rede predial esteja 
ou venha a ser instalada em parcelas que não 
sejam propriedade do próprio ou em logradou-
ros de serventias das habitações, a sua insta-
lação e/ou manutenção será acordada caso a 
caso com a entidade gestora.

Artigo 66.º
Projetos

1. Todos os projetos de construção ou de 
reparação apresentados ao Município, para 
aprovação, deverão conter o traçado das ca-
nalizações interiores incluindo os de ligações à 
rede pública de saneamento de águas residu-
ais. 
2. Os projetos das redes interiores dos pré-
dios devem incluir, de acordo com o Anexo I, 

dimensionamento hidráulico e memória descri-
tiva e justificativa, além das peças desenhadas 
necessárias à representação do traçado segui-
do pelas canalizações e dos dispositivos da sua 
utilização. 
3. Os projetos das ligações das redes pre-
diais às redes públicas estão sujeitos a aprova-
ção da entidade gestora. 
4. Se o edifício for destinado para usos in-
dustriais, o projeto deverá obedecer às normas 
específicas constantes deste Regulamento.

Artigo 67.º
Refluxo de águas residuais

1. Para evitar o refluxo das águas residuais 
a ligação da rede predial à câmara de ramal de 
ligação deve de ser efetuada, a uma cota supe-
rior à da canelura, devendo ser executado res-
salto interior, sempre que possível. Em caves, 
arrecadações e quintais situados a cotas infe-
riores às da via pública junto aos prédios, as ca-
nalizações e respetivos acessórios dos sistemas 
de águas residuais interiores serão concebidos 
de forma a resistir à pressão resultante de even-
tual entrada em carga da tubagem.
2. As águas residuais recolhidas em cota in-
ferior à da via pública, mesmo que localizadas 
acima do nível do coletor público, devem ser 
elevadas para um nível igual ou superior ao do 
arruamento, atendendo ao possível funciona-
mento em carga do coletor público, evitando o 
alagamento das caves. 
3. Em casos especiais, e se aceite pela en-
tidade gestora, a aplicação de soluções técni-
cas que garantam o não alagamento das caves 
pode dispensar a exigência do previsto no nú-
mero 2 deste artigo. 
4. O proprietário é o único responsável pelo 
bom funcionamento dos dispositivos de prote-
ção. 
5. A aprovação, pela Entidade Gestora, da 
ligação à rede pública, não implica qualquer 
responsabilidade desta perante danos que, 
eventualmente, possam advir das situações re-
feridas nos números anteriores.

Artigo 68.º
Desativação de sistemas de tratamento e 

desembaraçamento de águas residuais domés-
ticas privativos (ETAR, fossas séticas e poços 
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sumidouros)
1. Logo que a ligação da rede predial à rede 
pública entre em funcionamento, os proprie-
tários dos prédios onde existam ETAR, fossas 
séticas ou poços sumidouros são obrigados a 
desativá-los no prazo de 30 dias, após notifica-
ção por escrito ou em edital, removendo-os ou 
entulhando-os, depois de esvaziados e desinfe-
tados.
2. O não cumprimento do disposto no nú-
mero anterior constitui contraordenação puni-
da nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 
105.º do presente Regulamento.

Artigo 69.º
Fiscalização

1. A execução das instalações de drena-
gem de águas residuais pode ser objeto de fis-
calização da entidade gestora.
2. O diretor da obra ou diretor de fiscaliza-
ção de obra da obra deverá notificar por escrito 
à entidade gestora o seu início, com uma an-
tecedência de três dias úteis, bem como a sua 
conclusão logo que verificada. 
3. Após concluída a obra, a entidade gesto-
ra procederá à vistoria das estações elevatórias 
e das câmaras de descompressão, e demais ór-
gãos de tratamento ou pré-tratamento se exis-
tentes, e das câmaras de ramal quando loca-
lizadas em domínio privado, e eventual ensaio 
das canalizações podendo exigir a presença 
do diretor da obra ou diretor de fiscalização de 
obra. 
4. A entidade gestora notificará as descon-
formidades que verificar nas obras executadas 
ao requerente e ao diretor da obra ou diretor de 
fiscalização de obra, que deverão ser corrigidas 
no prazo de 2 meses.
5. Nos casos previstos no número anterior 
deverá ser requerida nova vistoria, sob pena de 
o processo de ligação ser considerado extinto. 

CAPÍTULO IV
Interligação dos sistemas

Artigo 70.º
Normas comuns aos ramais e câmaras de ra-

mal
1. Os ramais de ligação e câmaras de ramal 
localizados na via pública são parte integrante 

da rede pública, competindo à entidade ges-
tora promover a sua instalação, conservação e 
manutenção. 
2. A título excecional, poderá a entidade 
gestora autorizar que a construção na via pú-
blica do ramal e da câmara de ramal seja exe-
cutada pelo proprietário, com fiscalização da-
quela, devendo o requerente, neste caso, dispor 
de prévia autorização do Município para inter-
venção no domínio público, assumindo todas as 
responsabilidades daí decorrentes.  

Artigo 71.º
Ramais de ligação

1. Os ramais de ligação serão executados 
com os materiais definidos no artigo 63.º.
2. O diâmetro interior mínimo admitido nos 
ramais de ligação de águas residuais domésti-
cas é de 125mm, correspondendo ao diâmetro 
nominal de 150 mm em FFD e 160 mm em tuba-
gens plásticas, devendo o seu traçado ser retilí-
neo, tanto em planta como em perfil. 
3. No dimensionamento hidráulico sanitá-
rio dos ramais de ligação, deve atender-se ao 
caudal de cálculo e às seguintes regras: 
a) As inclinações não devem ser inferiores a 
1%, sendo aconselhável que se mantenham en-
tre 2% e 4%; 
b) Para inclinações superiores a 15% devem 
prever-se dispositivos especiais de ancoragem 
dos ramais; 
c) A altura de escoamento não deve exce-
der a correspondente a meia secção.
4. A inserção dos ramais de ligação nos co-
letores deverá ser efetuada mediante a inter-
posição de acessório adequado, aprovado pela 
entidade gestora, para diâmetros menores de 
200mm, e a implantação de câmara de vista 
para diâmetros iguais ou superiores a 200mm. 
Neste último caso, a concordância da ligação 
deve ser efetuada acima da cota inferior da ca-
nelura, para proteção e minimização de risco de 
obstrução do ramal de ligação.
5. Em casos excecionais, designadamente 
por motivos de condicionantes locais ou to-
pográficas, poderão ser aceites pela entidade 
gestora outros tipos de ramal, como a inserção 
vertical no coletor.
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Artigo 72.º
Câmaras de ramal

1. As câmaras de ramal deverão ser cons-
truídas nas condições referidas no número 2 do 
artigo 65º em locais acessíveis para efeitos de 
eventuais desobstruções.
2. Nas câmaras de ramal situadas nos lo-
gradouros ou nos passeios, a dimensão mínima 
em planta não deve ser inferior a 80% da sua 
altura, para alturas até 1m, com o mínimo de 
500mm x 500 mm, dispondo, neste caso, das 
seguintes características: 
a) O corpo será constituído por blocos de 
betão, assente em fundação e ceresitado inter-
namente, ou com outros materiais aceites pela 
entidade gestora; 
b) A cobertura será plana, em betão arma-
do dimensionado para as ações locais; 
c) O dispositivo de fecho será constituído 
por tampa em FFD com as dimensões 500mm 
x 500mm, sendo a respetiva classe definida de 
acordo com a NP EN 124. 
3. Para alturas superiores a 1m, as dimen-
sões mínimas em planta são de secção circular 
com diâmetro interno de 1000mm até à pro-
fundidade de 2,50m e de 1200mm para profun-
didades superiores, e serão providas de soleira 
e de caneluras, de cobertura preferencialmente 
plana, dispositivo de fecho e degraus, com as 
seguintes outras características:
a) O corpo será constituído por anéis de 
betão armado, assente em fundação e ceresita-
do internamente, ou por outros materiais acei-
tes pela entidade gestora; 
b) A cobertura será plana ou troncocónica 
assimétrica, em betão armado dimensionado 
para as ações locais; 
c) A câmara de ramal será dotada de de-
graus interiores espaçados de 0,30m, plastifi-
cados segundo modelo aceite pela entidade 
gestora.
4. As câmaras de ramal situadas nas faixas 
de rodagem terão as características definidas 
no número anterior, devendo o dispositivo de 
fecho ser constituído por tampa em FFD dota-
das de fecho de segurança e patilha antirrou-
bo com as dimensões de 600mm de diâmetro, 
com a inscrição "Saneamento" ou “Pluvial”, 
conforme o tipo de rede, além da indicação 
correspondente à sua classe que será definida 

de acordo com a NP EN 124.
5. Em casos excecionais, designadamente 
por motivos de condicionantes locais ou topo-
gráficas, poderão ser aceites pela entidade ges-
tora outros tipos de câmaras de ramal, desde 
que se verifiquem as condições necessárias à 
desobstrução do ramal.
6. A inserção das redes particulares nas câ-
maras de ramal deverá ser realizada a uma cota 
superior à da canelura, preferencialmente com 
queda guiada interiormente. 
7. A construção das câmaras de ramal si-
tuadas nos logradouros é da responsabilidade 
dos proprietários, sujeita à fiscalização da enti-
dade gestora.
8. A situação atrás referida não é permitida 
em ligações de águas residuais industriais, sen-
do neste caso obrigatória a sua construção em 
domínio público.

Artigo 73.º
Ligação das redes de águas residuais indus-

triais
A ligação das redes de águas residuais indus-
triais está sujeita, ainda, às disposições especí-
ficas reguladas no Capítulo VI, do título III do 
presente Regulamento.

CAPÍTULO V
Utilização dos sistemas

Artigo 74.º
Contrato de recolha

1. A prestação de serviço público de sane-
amento de águas residuais é objeto de contrato 
entre a Entidade Gestora e os utilizadores que 
disponham de título válido para a ocupação do 
imóvel.
2. Quando o serviço de saneamento de 
águas residuais seja disponibilizado simulta-
neamente com o serviço de abastecimento de 
água, o contrato é único e engloba os dois ser-
viços. 
3. Na coleta de águas residuais industriais 
será sempre celebrado contrato autónomo, 
conforme impresso de modelo próprio da enti-
dade gestora.
4. Nas situações não abrangidas pelo nú-
mero 2 do presente artigo, o serviço de sanea-
mento considera-se contratado desde que haja 
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efetiva utilização do serviço e a Entidade Ges-
tora remeta por escrito aos utilizadores as con-
dições contratuais da respetiva prestação.
    

Artigo 75.º
Contratos especiais

1. São objeto de contratos especiais os ser-
viços de recolha de águas residuais nas seguin-
tes situações:
a) Obras e estaleiros de obras;
b) Zonas destinadas à concentração tem-
porária de população, nomeadamente comuni-
dades nómadas e atividades com carácter tem-
porário, tais como feiras, festivais e exposições.
2. A Entidade Gestora admite a contrata-
ção do serviço em situações especiais, como as 
a seguir enunciadas, e de forma temporária:
a) Litígios entre os titulares de direito à ce-
lebração do contrato, desde que, por fundadas 
razões sociais, mereça tutela a posição do pos-
suidor;
b) Na fase prévia à obtenção de documen-
tos administrativos necessários à celebração do 
contrato.

Artigo 76.º
Alteração do titular do contrato

1. Sempre que o contrato não esteja em 
nome dos proprietários dos prédios ligados à 
rede pública de águas residuais, são estes obri-
gados a comunicar à entidade gestora, por es-
crito e no prazo de 10 dias, a saída e a entrada 
dos titulares dos contratos de coleta de águas 
residuais.
2. Os proprietários que não cumpram o 
disposto no número anterior são responsáveis 
pelos pagamentos vincendos no que refere aos 
serviços prestados pela entidade gestora, po-
dendo ainda ser sancionados nos termos do ar-
tigo 105.º. 

Artigo 77.º
Denúncia do contrato

1. Os utilizadores podem denunciar os con-
tratos que tenham celebrado por motivo de de-
socupação do local de consumo, desde que o 
comuniquem, por escrito, à Entidade Gestora, 
indicando a sua nova morada para regulariza-
ção final das suas obrigações contratuais. 
2. A Entidade Gestora denuncia o contrato 

caso, na sequência da interrupção do serviço 
de abastecimento ou de saneamento de águas 
residuais por mora no pagamento, o utilizador 
não proceda ao pagamento em dívida com vis-
ta ao restabelecimento do serviço.

Artigo 78.º
Interrupção do serviço

1. À interrupção do serviço de coleta de 
águas residuais aplica-se, com as devidas adap-
tações o disposto no Capítulo VI, do Titulo II do 
presente Regulamento.
2. A interrupção referida no número an-
terior, pode ocorrer ainda quando se verificar 
uma interligação não autorizada entre o siste-
ma de drenagem de águas residuais e o sistema 
de recolha de águas pluviais ou quando ocor-
rerem descargas não autorizadas nos termos 
deste Regulamento.

CAPÍTULO VI
Normas específicas para a descarga de águas 

residuais industriais

Artigo 79.º
Condições de Descarga de Águas Residuais 

Industriais
1. A rejeição de águas residuais industriais 
em coletores públicos está sujeita à prévia au-
torização de descarga pela entidade gestora, 
subordinada à verificação de condições especí-
ficas inerentes às necessidades de conservação 
do sistema de drenagem, de compatibilidade 
com os sistemas de tratamento e de preserva-
ção do meio ambiente e de defesa da saúde pú-
blica. 
2. Em situações em que em termos quan-
titativos ou qualitativos os caudais possam ter 
um impato significativo nas infraestruturas do 
sistema de saneamento em alta de transpor-
te, elevação ou tratamento e destino final, os 
termos da autorização serão articulados com a 
concessionária. 
3. A autorização de descarga, que pode ser 
concedida pelo prazo máximo de 3 anos, é re-
vogável a todo o tempo, sempre que as condi-
ções que lhe são subjacentes sofrerem altera-
ções. 
4. As águas residuais industriais que en-
trem nos sistemas de drenagem de águas resi-
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duais urbanas deverão estar sujeitas a um pré-
-tratamento, nos termos do artigo seguinte, de 
forma a garantir que: 
a) A saúde do pessoal que trabalha nos sis-
temas coletores e nas estações de tratamento 
fique protegida; 
b) Os sistemas de drenagem, as estações 
de tratamento de águas residuais e o equipa-
mento conexo não sejam danificados; 
c) O funcionamento das estações de trata-
mento das águas residuais não seja prejudica-
do; 
d) As descargas das estações de tratamen-
to não deteriorem o ambiente ou não impeçam 
as águas recetoras de cumprir o disposto na le-
gislação a elas aplicável.
4. Sem prejuízo do cumprimento das dis-
posições legais em vigor relativas ao licencia-
mento de obras particulares, a entidade gesto-
ra não tomará parte em nenhum processo de 
apreciação, nem de projetos, nem de obras de 
pré-tratamento, limitando-se, exclusivamente, a 
controlar os resultados obtidos. No entanto, em 
casos evidentes de soluções não adequadas ou 
que não garantam a segurança ambiental, a en-
tidade gestora pode pronunciar-se desfavora-
velmente.
5. Para além das limitações gerais impos-
tas no presente Regulamento, os parâmetros 
característicos das águas residuais industriais 
não podem ultrapassar, em concentração, os 
Valores Máximos de Concentração (VMC) que 
constam no Anexo IV ao presente Regulamen-
to e/ou nas condições específicas de rejeição 
a definir na autorização de descarga, salvo em 
condições especiais e excecionais descritas nos 
n.os 7, 8 e 9 do presente artigo.
6. A entidade gestora poderá vir a exigir a 
análise a outros parâmetros e/ou o cumprimen-
to de valores limites diferentes do Regulamen-
to Municipal, nomeadamente constantes em 
diploma específico do setor de atividade onde 
se insere a unidade industrial ou em licença am-
biental específica. 
7. Verificando-se que os parâmetros carac-
terísticos das águas residuais industriais não 
cumprem os termos do Anexo IV ou das con-
dições especificas impostas na autorização de 
descarga, a entidade gestora poderá autorizar 
a título excecional a sua rejeição, a pedido do 

utilizador industrial, após análise de viabilidade 
e de condicionantes especiais de aceitação. 
8. Na situação atrás referida o tarifário apli-
cável é acrescido de tarifa por acréscimo de 
carga poluente.
9. Nos casos previstos no número 7., será 
obrigatória a realização de um programa de 
monitorização e medição da matéria oxidável e 
das substâncias inibidoras e tóxicas, que permi-
ta por um lado a deteção precoce de incumpri-
mentos ou problemas na rede ou sistemas de 
saneamento, e por outro, a adequada correção 
ou resolução desses problemas, no mais curto 
espaço de tempo. 
10. Não obstante as condições especiais 
previstas nos números anteriores, sempre que 
se verifiquem danos nas infraestruturas do sis-
tema de drenagem, impatos negativos sobre a 
proteção da saúde ou segurança dos funcioná-
rios afetos ao serviço de operação e manuten-
ção do sistema, ou quaisquer riscos ou sobre o 
ambiente e população residente, proceder-se-á 
à interrupção temporária ou definitiva de reco-
lha das águas residuais, com consequente revo-
gação da autorização de descarga.

Artigo 80.º
Pré-Tratamento

1. Nas instalações que produzam águas re-
siduais industriais é obrigatória a instalação, an-
tes da câmara de ramal de ligação, em localiza-
ção apropriada da rede predial, de um sistema 
de pré-tratamento adequado e justificado me-
diante apresentação do cálculo da remoção ne-
cessária, sujeito a apresentação junto da Enti-
dade Gestora pelo utilizador industrial aquando 
da apresentação dos projetos das especialida-
des, se nova instalação, ou aquando do pedido 
de ligação das águas residuais industriais, se 
instalação existente.
2. Com vista à remoção de poluentes es-
pecíficos resultantes da atividade industrial e/
ou de qualquer atividade acessória à atividade 
principal, mas que também origine águas resi-
duais industriais, poderá ser exigida a constru-
ção de um órgão complementar de pré-trata-
mento adequado às necessidades de remoção 
dos poluentes resultantes dessa atividade, de-
signadamente:
a) Retentor de sólidos;
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b) Retentor de areias;
c) Retentor de gorduras;
d) Separador de Hidrocarbonetos;
e) Tanque de regularização e/ou homoge-
neização.
3. Os utilizadores industriais deverão ga-
rantir a adequada manutenção dos sistemas de 
pré-tratamento, encaminhando os resíduos, la-
mas, areias, gorduras, óleos ou outros produtos 
ou substâncias resultantes dessa manutenção, 
para um destino final adequado, de acordo com 
a legislação aplicável, estando proibida a sua 
rejeição no sistema de saneamento de águas 
residuais.
4. As instalações de Pré-tratamento refe-
renciadas no presente artigo deverão ser man-
tidas, permanentemente, em bom estado de 
conservação, de forma a garantir o seu eficaz 
funcionamento.
5. O utilizador industrial assume, no âmbi-
to da autorização de descarga e das condições 
gerais do Regulamento, a responsabilidade so-
bre as opções técnicas e eficiência dos siste-
mas de pré-tratamento, bem como de todos 
os procedimentos que adotar com vista a mi-
nimizar os efeitos decorrentes da descarga de 
águas residuais industriais no coletor público 
de saneamento.
6. Sem prejuízo do número anterior, a en-
tidade gestora, sempre que julgue necessário, 
fiscalizará o funcionamento dos sistemas de 
pré-tratamento.
7. A entidade gestora poderá aceitar, a tí-
tulo excecional, a dispensa de pré-tratamento, 
a pedido do utilizador industrial, desde que se 
verifiquem as normas gerais previstas neste Re-
gulamento e os termos da autorização de des-
carga respetiva.

Artigo 81.º
Óleos e Gorduras. Hidrocarbonetos

1. Os resíduos de gorduras alimentares pro-
venientes de sistemas retentores de gorduras, 
deverão ser encaminhadas pelo Sistema de Re-
colha de Resíduos Sólidos Urbanos ou para um 
operador de gestão de resíduos devidamente 
licenciado, ou outro destino legalmente aceite, 
no respeito pela legislação aplicável, estando 
proibida a sua rejeição no coletor público de sa-
neamento, pelo que, não deverão ser descarre-

gadas nas instalações prediais de saneamento 
incluindo bancas de cozinha e sanitários.
2. Os óleos alimentares usados, deverão ser 
encaminhados ou recolhidos por um operador 
de gestão de resíduos devidamente licenciado, 
ou outro destino legalmente aceite, no respeito 
pela legislação aplicável aos óleos alimentares 
usados (OAU), estando proibida a sua rejeição 
no coletor público de saneamento, pelo que, 
não deverão ser descarregados nas instalações 
prediais de saneamento incluindo bancas de 
cozinha e sanitários.
3. Os resíduos contendo óleos minerais 
provenientes de equipamentos separadores de 
hidrocarbonetos, deverão ser encaminhados ou 
recolhidos por um operador de gestão de resí-
duos devidamente licenciado, ou outro destino 
legalmente aceite, no respeito pela legislação 
aplicável aos óleos usados, estando proibida a 
sua rejeição no coletor público de saneamento.

Artigo 82.º
Pedido de autorização de descarga

1. O pedido de autorização de rejeição de 
águas residuais industriais no sistema de drena-
gem público de águas residuais, deve ser apre-
sentado pelo utilizador industrial à entidade 
gestora.
2. O pedido previsto no número anterior é 
efetuado em modelo próprio conforme o Ane-
xo V.
3. Sempre que ocorra uma das situações 
descritas nas alíneas seguintes, o utilizador deve 
requerer, nos 30 dias subsequentes à ocorrên-
cia de qualquer uma das alterações menciona-
das, a renovação da autorização de descarga:
a) O estabelecimento registe um aumento 
de produção igual ou superior a 25% da média 
das produções totais dos últimos 3 anos; 
b) Se verifiquem alterações qualitativas ou 
quantitativas significativas das suas águas resi-
duais; 
c) Se verifiquem alterações no processo de 
fabrico ou qualquer alteração no ramo de ativi-
dade;
d) Ocorra alteração da titularidade do utili-
zador industrial.
4. A renovação da autorização de descarga 
deve também ser requerida no prazo mínimo 
de 30 dias antes da sua caducidade.
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5. O pedido de renovação da autorização 
de descarga, em qualquer dos casos menciona-
dos em 3 e 4, deverá ser instruído em conformi-
dade com o modelo constante no Anexo V.

Artigo 83.º
Autorização de Descarga

1. Após a análise do pedido de autorização 
de descarga a entidade gestora pode: 
a) Conceder a autorização de descarga; 
b) Conceder a autorização de descarga 
com estabelecimento de um prazo para imple-
mentação de ações corretivas necessárias, no-
meadamente alterações ao processo de trata-
mento, instalação de medidores de caudal ou 
de dispositivos de monitorização do efluente;
c) Conceder a autorização de descarga 
com condições específicas; 
d) Recusar a autorização de descarga, sen-
do comunicada ao utilizador a fundamentação 
do indeferimento; 
6. As autorizações de descarga são válidas 
por um período nunca superior a 3 anos. 

Artigo 84.º
Conteúdo da autorização de descarga

Na autorização de descarga constam os se-
guintes elementos, para além de outros que se 
considerem necessários: 
a) Identificação do utilizador industrial;
b) Valores máximos de concentração a 
cumprir no efluente de descarga;
c) Periodicidade das descargas, se aplicá-
vel;
d) Programa de autocontrolo, especifican-
do, nomeadamente, os parâmetros a analisar, 
métodos analíticos, precisão dos resultados, 
bem como a frequência e o tipo de amostra-
gem e a periodicidade do envio dos registos à 
entidade gestora;
e) Outras condições específicas a respeitar;
f) Tarifário aplicável;
g) Termo do prazo da autorização de des-
carga.

Artigo 85.º
Medidor de caudal

1. É obrigatória a instalação de medidores 
de caudal de águas residuais em todas as ins-
talações que produzam águas residuais indus-

triais.
2. A entidade gestora poderá aceitar a títu-
lo excecional a dispensa de instalação de medi-
dor de caudal, a pedido do utilizador industrial, 
sujeito a prévia inspeção e apreciação técnica 
por parte da entidade gestora. 
3. A dispensa referida no número anterior 
não poderá ser aceite nos seguintes casos:
a) Utilizadores industriais que não consu-
mam água da entidade gestora;
b) Utilizadores industriais com captações 
próprias ou outras origens de água.
4. O medidor de caudal será do tipo apro-
vado pela entidade gestora, sendo a respetiva 
montagem, aferição e fiscalização da respon-
sabilidade do utilizador industrial, devendo en-
viar à entidade gestora ou provar aquando da 
inspeção por parte desta, a aferição do equipa-
mento.

Artigo 86.º
Autocontrolo das descargas

1. O titular da autorização deve instalar um 
sistema de autocontrolo analítico e de medi-
ção de caudal nos casos previstos, adequado à 
descarga efetuada, cujas características, proce-
dimentos e periodicidade de envio de registos 
à entidade gestora, fazem parte integrante do 
conteúdo da autorização.
2. A recolha de amostras para autocontrolo 
analítico deverá ser efetuada pela entidade ex-
terna responsável pela realização das análises 
laboratoriais.
3. Os encargos decorrentes da instalação e 
exploração do sistema de autocontrolo são da 
responsabilidade do titular da autorização. 
4. O titular da autorização deve manter um 
registo atualizado dos valores do autocontro-
lo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por 
parte da entidade gestora.
5. O não envio dos resultados do autocon-
trolo, obriga à realização de inspeção e me-
dições por parte da entidade gestora, sendo 
neste caso imputado ao utilizador industrial, o 
custo da realização das análises fixado em tari-
fário, bem como as despesas inerentes ao ser-
viço e deslocação dos técnicos ao local.

Artigo 87.º
Inspeção e fiscalização das descargas
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1. A existência de um sistema de autocon-
trolo não impede a entidade gestora de proce-
der a ações de inspeção ou de fiscalização.
2. Para efeitos do número anterior a enti-
dade gestora ou qualquer entidade mandatada 
por aquela, pode, em qualquer altura, e sem ne-
cessidade de pré-aviso, efetuar vistorias aos sis-
temas prediais e aos órgãos de pré-tratamento, 
com vista à prevenção e repressão de ações 
que afetem a drenagem das águas residuais ur-
banas e a sua depuração ou que ultrapassem os 
limites definidos na autorização de descarga.
3. Compete à entidade gestora assumir os 
encargos inerentes à execução das ações refe-
ridas no número anterior, sem prejuízo dos en-
cargos referidos no número 4 do artigo anterior 
serem suportados pelo titular da autorização, 
quando se demonstre que as condições subja-
centes a esta não estão a ser cumpridas. 
4. Para efeitos medições no efluente in-
dustrial, a jusante das instalações de pré-trata-
mento, terá de existir, dentro de uma câmara 
de inspeção, um medidor de caudal nos casos 
previstos, e uma câmara de visita para recolha 
de amostras, cujas características específicas 
serão definidas na autorização de descarga.
5. O titular da autorização deverá fornecer 
à entidade gestora todas as informações neces-
sárias ao desempenho das funções de inspeção 
ou fiscalização.
6. Da inspeção será lavrado um auto onde 
constarão os seguintes elementos:
a) Data, hora e local da inspeção;
b) Identificação do(s) responsáveis da enti-
dade gestora e da unidade industrial presentes;
c) Operações e Controlo realizados;
d) Colheitas e medições realizadas ou análi-
ses a realizar;
e) Outros fatos que se considere oportuno 
exarar;
7. No decurso de uma inspeção poderão 
ser recolhidas, amostras pontuais ou compos-
tas, para análise de parâmetros selecionados 
pela entidade gestora, por um laboratório acre-
ditado, subcontratado pela mesma.
8. As amostras efetuadas no decurso de 
uma inspeção poderão ser recolhidas em du-
plicado caso o utilizador manifeste intenção de 
efetuar análises sob sua responsabilidade num 
laboratório à sua escolha, destinando-se:

a) Um à entidade gestora para efeito de 
análises a efetuar;
b) Outro ao utilizador industrial para poder 
por si ser analisado, se assim o desejar;
9. Aquando das amostragens, a entidade 
gestora emite um auto de colheita a assinar pe-
los responsáveis presentes, onde constarão, en-
tre outros elementos e observações dignas de 
registo, informação sobre o tipo amostragem, 
identificação do (s) ponto(s) de amostragem, 
parâmetros a analisar e laboratório (s) onde se-
rão realizados os ensaios.
10. No caso em que os resultados das aná-
lises efetuadas pela entidade gestora sobre a 
mesma amostra, forem manifestamente dife-
rentes dos resultados apresentados pelo titular 
da autorização, a entidade gestora procederá 
a nova recolha de uma amostra para contra-
-análise, a ser realizada obrigatoriamente em 
laboratório acreditado pelo organismo nacional 
competente, podendo este ser escolhido sob 
proposta do utilizador, e constituindo os bole-
tins de resultados analíticos deste último, prova 
para todos os efeitos previstos na lei ou no pre-
sente Regulamento.
11. O utilizador industrial deve possuir em 
arquivo, nas instalações da unidade industrial, 
um processo devidamente organizado e atuali-
zado referente à autorização de descarga, de-
vendo nele incluir todos os elementos relevan-
tes e disponibilizá-los sempre que solicitado 
pela entidade gestora em ações de fiscalização. 
Nesse dossier devem constar os resultados do 
autocontrolo efetuado pelo utilizador industrial.

Artigo 88.º
Descargas acidentais

1. Os utilizadores industriais devem tomar 
todas as medidas preventivas necessárias, in-
cluindo a construção de bacias de retenção de 
emergência, para que não ocorram descargas 
acidentais que possam infringir os condiciona-
mentos previstos na autorização de rejeição.
2. Se ocorrer alguma descarga acidental o 
utilizador industrial deve informar, sempre que 
possível de imediato, a entidade gestora, num 
prazo máximo de comunicação de 24 horas, 
sob pena da instauração do correspondente 
procedimento contraordenacional. 
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Artigo 89.º
Incumprimento

O incumprimento, por parte do utilizador in-
dustrial, das obrigações estipuladas no pre-
sente capítulo, poderá dar lugar, para além da 
aplicação das coimas respetivas, ao fecho do 
seu ramal de ligação enquanto se verificar tal 
incumprimento, bem como ao cancelamento 
da autorização de descarga.

TITULO V
ESTRUTURA TARIFÁRIA E FATURAÇÃO DOS 

SERVIÇOS

CAPÍTULO I
Estrutura tarifária

Artigo 90.º
Incidência

1. Estão sujeitos às tarifas relativas ao ser-
viço de abastecimento de água e aos serviços 
de saneamento de águas residuais todos os 
utilizadores finais que disponham de contrato, 
sendo as tarifas devidas a partir da data do iní-
cio da vigência do contrato.
2. Para efeitos da determinação das tarifas 
fixas e variáveis, os utilizadores são classifica-
dos como domésticos ou não domésticos.

Artigo 91.º
Estrutura tarifária do serviço de abastecimento 

de água
1. Pela prestação do serviço de abasteci-
mento de água são faturadas aos utilizadores:
a) A tarifa fixa de abastecimento de água, 
devida em função do intervalo temporal objeto 
de faturação e expressa em euros por cada trin-
ta dias;
b) A tarifa variável de abastecimento de 
água, devida em função do volume de água 
fornecido durante o período objeto de fatura-
ção, sendo diferenciada de forma progressiva 
de acordo com escalões de consumo para os 
utilizadores domésticos, expressos em m3 de 
água por cada trinta dias.
2. As tarifas previstas no número anterior, 
englobam a prestação dos seguintes serviços:
a) Fornecimento de água;
b) Manutenção, conservação e renovação 
da rede e ramais de distribuição;

c) Disponibilização e instalação de conta-
dor totalizador por iniciativa da Entidade ges-
tora;
d) Leituras periódicas programadas e verifi-
cação periódica do contador;
e) Reparação e substituição de contador, 
torneira de segurança ou de válvula de corte, 
salvo se por motivo imputável ao utilizador;
3. O preço de venda de água para consumo 
em outros municípios será fixado, caso a caso, 
pelo Conselho de Administração da Entidade 
Gestora.
4. O consumo verificado nas bocas-de-in-
cêndio particulares será faturado ao preço não 
doméstico, salvo nos casos de sinistro comuni-
cados nos termos do artigo 34º. 
5. Para além das tarifas do serviço de abas-
tecimento de água referidas no n.º 1, são co-
bradas pela Entidade Gestora tarifas em con-
trapartida dos seguintes serviços auxiliares, 
designadamente:
a) Preço de celebração de contrato, novo 
ou por mudança do titular do contrato por 
averbamento ou outro motivo;
b) Execução de ramais de ligação;
c) Realização de vistorias aos sistemas pre-
diais a pedido dos utilizadores;
d) Encargos com processo de corte e reli-
gação;
e) Verificação extraordinária de contador a 
pedido do utilizador, salvo quando se compro-
ve a respetiva avaria por motivo não imputável 
ao utilizador;
f) Leitura extraordinária de consumos de 
água decorrente de solicitação do utilizador;
g) Ligação temporária ao sistema público, 
designadamente para abastecimento a estalei-
ros e obras e zonas de concentração populacio-
nal temporária;
h) Água perdida em roturas provocadas 
por terceiros;
i) Análise de projetos de instalações pre-
diais e domiciliárias de abastecimento;
j) Outros serviços a pedido do utilizador, 
cobrados mediante cálculo casuístico, sempre 
em função dos custos suportados.

Artigo 92.º
Tarifa fixa do serviço de abastecimento de 

água
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1. Aos utilizadores finais domésticos e não 
domésticos aplica-se a tarifa única, expressa 
em euros por cada 30 dias. 
2. Não é devida tarifa fixa se não existirem 
dispositivos de utilização nas partes comuns 
associados aos contadores totalizadores.
 

Artigo 93.º
Tarifa variável do serviço de abastecimento de 

água
1. A tarifa variável do serviço de abasteci-
mento aplicável aos utilizadores domésticos e 
não domésticos é calculada em função dos es-
calões de consumo, expressos em m3 de água 
por cada 30 dias, fixados no tarifário em vigor.
2. O valor final da componente variável do 
serviço devida pelo utilizador é calculado pela 
soma das parcelas correspondentes a cada es-
calão.
3. A tarifa variável aplicável aos contadores 
totalizadores é calculada em função da diferen-
ça entre o consumo nele registado e o somató-
rio do consumo dos contadores que lhe estão 
indexados.

Artigo 94.º
Estrutura tarifária do serviço de saneamento 

de águas residuais
1. Pela prestação do serviço de recolha de 
águas residuais são faturadas aos utilizadores:
a) A tarifa fixa de recolha de águas residu-
ais, devida em função do intervalo temporal ob-
jeto de faturação e expressa em euros por cada 
trinta dias;
b) A tarifa variável de recolha de águas resi-
duais, devida em função do volume de água re-
sidual recolhido ou estimado durante o período 
objeto de faturação, expressa em euros, por m3 
de água, por cada 30 dias.
2. A indexação ao consumo de água não 
se aplica quando o utilizador comprove ter-se 
verificado uma rotura predial de abastecimento 
público de água e a água perdida não ter sido 
recolhida pela rede de saneamento.
3. As tarifas previstas nos números anterio-
res englobam a prestação dos seguintes servi-
ços:
a) Recolha e encaminhamento de águas re-
siduais;
b) Manutenção, conservação e renovação 

de caixas de ligação de ramal, salvo se por mo-
tivo imputável ao utilizador.
4. No caso de o utilizador não ser consumi-
dor de água fornecida pela entidade gestora, 
o preço de disponibilidade abrange o valor da 
disponibilidade acrescido do valor devido pela 
utilização do sistema de saneamento, tendo por 
base o consumo de água médio de um agrega-
do familiar.
5. No caso de coleta de águas residuais in-
dustriais, o preço de utilização é calculado:
a) em função do volume de água residual 
recolhido ou estimado durante o período obje-
to de faturação, e expressa em m3 de água por 
cada trinta dias,
b) em função do efluente descarregado na 
rede, se existirem captações próprias, medido 
através de dispositivo apropriado, do tipo apro-
vado pela entidade gestora.
6. Para além das tarifas de recolha de águas 
residuais referidas no n.º 2, são cobradas pela 
Entidade Gestora tarifas como contrapartida 
dos seguintes serviços auxiliares:
a) Execução de ramais de ligação;
b) Realização de vistorias ou ensaios aos 
sistemas prediais e domiciliários de saneamen-
to a pedido dos utilizadores;
c) Desobstrução de sistemas prediais e do-
miciliários de saneamento;
d) Recolha, transporte e destino final de 
águas residuais domésticas, de lamas ou efluen-
tes de fossas séticas de instalações privativas, 
através de meios móveis;
e) Análises realizadas às unidades indus-
triais aquando de inspeções e que revelaram in-
cumprimentos (o boletim completo ou apenas 
os parâmetros não conformes);
f) Tarifa por acréscimo da carga poluente 
das unidades industriais;
g) Ações de inspeção a pedido do utiliza-
dor industrial.  
7. Na situação prevista no número 3, a ta-
rifa variável de saneamento é aplicada ao volu-
me médio do utilizador, apurado entre as duas 
últimas leituras efetuadas pela entidade gesto-
ra, antes de verificada a rotura predial, ou, na 
ausência de qualquer leitura, aplicada ao con-
sumo médio de utilizadores com características 
similares no âmbito do território municipal. 



163

 Nº 79 | JUNHO 2017 | BOLETIM ExTRAORDINÁRIO

REGULAMENTOS

Artigo 95.º
Tarifa fixa do serviço de saneamento de águas 

residuais
Aos utilizadores do serviço prestado através 
de redes fixas aplica-se uma tarifa fixa expres-
sa em euros por cada 30 dias, diferenciada em 
função da tipologia dos utilizadores.

Artigo 96.º
Tarifa variável

1. A tarifa variável do serviço prestado 
através de redes fixas aplicável aos utilizadores 
domésticos e não domésticos é calculada em 
função dos escalões de volume expresso em 
m3 de águas residuais recolhidas, por cada 30 
dias, fixados no tarifário em vigor.
2. O valor final da componente variável do 
serviço devida pelos utilizadores domésticos é 
calculado pela soma das parcelas correspon-
dentes a cada escalão.
3. Quando não exista medição através de 
medidor de caudal, o volume de águas residu-
ais recolhidas corresponde ao produto da apli-
cação de um coeficiente de recolha em con-
formidade com o preconizado pela Entidade 
Reguladora.
4. Para aplicação do coeficiente de reco-
lha previsto no número anterior e sempre que 
o utilizador não disponha de serviço de abas-
tecimento e comprovadamente produza águas 
residuais urbanas a partir de origens de águas 
próprias, o respetivo consumo é estimado em 
função do consumo médio dos utilizadores 
com caraterísticas similares, no âmbito do ter-
ritório municipal, verificado no ano anterior, ou 
de acordo com outra metodologia de cálculo 
definida no contrato de recolha.

Artigo 97.º
Tarifário pelo serviço de recolha, transporte e 
destino final de águas residuais domésticas e 

de lamas ou efluentes de fossas séticas prove-
nientes de sistemas privativos

Pela recolha, transporte e destino final de águas 
residuais domésticas e de lamas ou efluentes 
de fossas séticas de sistemas privativos, através 
de meios móveis é devida uma tarifa fixa pelo 
serviço de recolha, acrescida de uma tarifa de 
tratamento, a definir no tarifário em vigor.
 

Artigo 98.º
Tarifários especiais

1. Os utilizadores domésticos podem be-
neficiar da aplicação de tarifários especiais nas 
seguintes condições:
a) Tarifário social, aplicável às pessoas sin-
gulares em situação de carência económica, 
que se enquadrem nas situações a definir no 
tarifário em vigor;
b) Tarifário familiar, aplicável a utilizadores 
cujo agregado familiar seja composto por mais 
de 4 pessoas.
2. O tarifário social para utilizadores do-
mésticos consiste em na isenção do valor das 
tarifas fixas.
3. O tarifário familiar consiste no alarga-
mento dos escalões de consumo, conforme 
previsto no tarifário em vigor.
4. Os utilizadores não domésticos como as 
instituições de beneficência, assistência, cultura 
e desporto e outras entidades de reconhecida 
utilidade pública, poderão beneficiar de tarifá-
rio social aplicável exclusivamente aos usos de-
correntes da sua atividade principal, conforme 
previsto no tarifário em vigor.
5. O Município de Vila Nova de Gaia e as 
Juntas de Freguesia beneficiam de tarifário so-
cial, conforme previsto no tarifário em vigor.

Artigo 99.º
Acesso aos tarifários especiais

1. A aplicação de tarifário especial aos utili-
zadores domésticos depende da apresentação 
dos documentos a definir no tarifário em vigor.
2. A aplicação de tarifário especial aos uti-
lizadores não domésticos depende da apresen-
tação de pedido dirigido à Entidade Gestora 
juntamente com os seguintes documentos:
a) estatutos da entidade;
b) declaração de utilidade pública, quando 
aplicável;
c) requerimento de vistoria técnica.
3. A aplicação dos tarifários especiais tem 
a duração de 1 ano, prazo ao fim do qual deve 
ser requerido novamente o pedido nos termos 
dos números anteriores.
4. Estão dispensados do pedido de apli-
cação de tarifário especial o Município de Vila 
Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia, benefí-
cio que é concedido sem prazo.
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Artigo 100.º
Aprovação dos tarifários

1. Os tarifários de abastecimento de água, 
serviço de saneamento de águas residuais e re-
colha de resíduos sólidos são aprovados pela 
Câmara Municipal, sob proposta do Conselho 
de Administração da Entidade Gestora até ao 
termo do ano civil anterior àquele a que respei-
tem.
2. O tarifário produz efeitos relativamente 
aos utilizadores 15 dias depois da sua publica-
ção, sendo que a informação sobre a sua altera-
ção acompanha a primeira fatura subsequente.
3. O tarifário é disponibilizado nos locais de 
afixação habitualmente utilizados pelo municí-
pio, nos serviços de atendimento da Entidade 
Gestora e ainda no respetivo sitio da Internet.

CAPÍTULO II
Faturação
Artigo 101.º

Periodicidade e requisitos da faturação
1. A periodicidade de emissão das faturas 
será, por regra, mensal. 
2. As faturas emitidas deverão discriminar 
os serviços prestados e as correspondentes ta-
rifas, podendo ser baseadas em leituras reais ou 
em estimativas de consumo nos termos previs-
tos nos artigos seguintes, bem como taxas le-
galmente exigíveis. 
3. As faturas deverão necessariamente in-
formar qual a data limite do seu pagamento. 

Artigo 102.º
Pagamento de consumos

1. O pagamento das faturas relativas aos 
serviços prestados deverá ser efetuado, até à 
data limite, por qualquer dos meios nos locais 
de cobrança indicados na respetiva fatura. 
2. O pagamento das faturas cuja data limite 
de pagamento se encontre ultrapassada, pode-
rá ser efetuado nos balcões da entidade gesto-
ra ou mediante envio de cheque ou vale postal, 
acrescido dos juros de mora à taxa legal.
3. Não é admissível o pagamento parcial 
das faturas quando esteja em causa tarifas fixas 
e variáveis associadas aos serviços de abasteci-
mento de água e de saneamento de águas re-
siduais, bem como da taxa de recursos hídricos 
associada, que sejam incluídas na mesma fatu-

ra.
4. O atraso no pagamento da fatura supe-
rior a 6 dias, para além da data limite de pa-
gamento, confere à Entidade Gestora o direito 
de proceder à suspensão do serviço do forne-
cimento de água desde que o utilizador seja 
notificado com a antecedência mínima de 20 
dias úteis relativamente à data em que venha a 
ocorrer, sendo cobrados ao utilizador os con-
sequentes encargos administrativos e de expe-
diente. 
5. O aviso prévio de suspensão do serviço 
é enviado por correio registado ou outro meio 
equivalente, sendo o respetivo custo imputado 
ao utilizador em mora.
6. Os juros de mora e os encargos adminis-
trativos e de expediente referidos nos números 
anteriores são regularizados no ato de paga-
mento no caso de ser efetuado nos balcões da 
Entidade Gestora ou incluídos na fatura seguin-
te nos restantes casos.
7. Sempre que o consumo de determinado 
local seja considerado elevado em relação ao 
seu consumo médio, poderá o utilizador apre-
sentar pedido escrito à Entidade Gestora para 
efetuar o pagamento da fatura em prestações 
mensais, no máximo de 12, sujeita aos respeti-
vos juros de mora à taxa legal, devendo as fatu-
ras vincendas ser liquidadas até à data limite do 
seu pagamento. 
8. No caso de se verificarem perdas de água 
na rede predial e o consumo faturado exceder 
os consumos dos últimos 6 meses, o utilizador 
poderá pagar a respetiva fatura nas condições 
do número anterior. 

Artigo 103.º
Pagamento coercivo

1. Quando os utilizadores não tenham sa-
tisfeito o pagamento das faturas dentro dos 
prazos fixados, ficarão sujeitos ao pagamento, 
além dos juros de mora legais, dos consequen-
tes encargos administrativos e de expediente 
nos termos do artigo anterior exigindo-se coer-
civamente as importâncias em débito. 
2. Quando tiver de ser exigido coerciva-
mente o pagamento de consumo de água, pre-
ço de disponibilidade, faturas de obras de liga-
ção e reparação bem como danos causados no 
equipamento, sê-lo-á nos termos estabelecidos 
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para cobrança de dívidas pelas autarquias, ser-
vindo de base à execução a respetiva certidão 
de dívida extraída pelos serviços competentes 
da Entidade Gestora.

TITULO VI
FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES

Artigo 104.º
Fiscalização

1. A realização de quaisquer operações 
abrangidas pelo âmbito do presente Regula-
mento está sujeita a fiscalização administrati-
va por parte da entidade gestora, sem prejuízo 
das competências atribuídas por lei a outras 
entidades.
2. No exercício da atividade de fiscaliza-
ção, a entidade gestora é coadjuvada por fun-
cionários e agentes qualificados para o efeito, 
a quem compete proceder ao levantamento de 
autos quando constatem situações que confi-
gurem contraordenações e, bem assim, elabo-
rar informações sobre outras situações de inte-
resse para a normal gestão do serviço público 
de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais.
3. Os autos de notícia levantados por agen-
tes da entidade gestora darão, origem ao ade-
quado procedimento contraordenacional e se-
rão autuados ao respetivo processo.
4. A entidade gestora pode solicitar a cola-
boração de quaisquer autoridades administrati-
vas ou policiais.
5. Sem prejuízo do previsto nos números 
anteriores, a entidade gestora notificará todos 
os organismos competentes quando sejam de-
tetadas descargas suscetíveis de integrarem, 
nos termos de outros normativos legais, a prá-
tica de contraordenações ou crimes.

Artigo 105.º
Contraordenações

Constituem contraordenações: 
a) O não cumprimento das disposições do 
presente Regulamento e das normas comple-
mentares específicas de cada contrato; 
b) A instalação de sistemas públicos e pre-
diais de distribuição de água sem a observância 
das regras e condicionantes técnicas aplicáveis;
c) O uso indevido e danificação de qual-

quer obra ou equipamento acessório ou apare-
lho de manobra das canalizações dos sistemas 
públicos; 
d) A execução de redes prediais sem que o 
projeto respetivo esteja de acordo com as nor-
mas legais e regulamentares ou a introdução de 
modificações nas canalizações já estabelecidas 
e aprovadas sem prévia autorização da entida-
de gestora;
e) A modificação da posição do contador 
ou violação dos respetivos selos, ou o consenti-
mento para que outrem o faça;
f) O incumprimento e inobservância, por 
parte dos técnicos responsáveis pelas obras de 
instalação, modificação ou reparação das re-
des prediais, e por parte dos donos de obra, na 
matéria que lhes é aplicável, das condições do 
projeto apresentado na entidade gestora e das 
obrigações impostas pelos artigos 29.º e 69.º 
deste Regulamento;
g) A aplicação nas redes prediais de água 
de qualquer peça que já tenha sido usada para 
outro fim ou a ligação do sistema de água de 
abastecimento público a outro sistema de dis-
tribuição de água ou de águas residuais, ou o 
consentimento dessas operações;
h) A inobservância das regras sobre a natu-
reza e qualidade dos materiais aplicados;
i) A instalação de uma canalização de 
águas residuais sobre uma canalização de água 
de abastecimento público;
j) O impedimento a que funcionários da 
entidade gestora devidamente identificados, 
ou pessoal por aquela entidade credenciado, 
exerçam a fiscalização do cumprimento do pre-
sente Regulamento e procedam à leitura, verifi-
cação, substituição ou levantamento do conta-
dor, fiscalização das canalizações ou recolha de 
amostras;
k) A ligação das redes prediais aos siste-
mas públicos de distribuição de água e de dre-
nagem de águas residuais sem que satisfaçam 
todas as condições legais e regulamentares;
l) A contaminação da água da rede públi-
ca;
m) A não desativação das ETAR, fossas sé-
ticas ou poços sumidouros existentes, após de-
corrido o prazo de 30 dias nos termos do artigo 
68.º;
n) A interligação não autorizada do sistema 
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de águas residuais pluviais ao sistema predial 
de drenagem de águas residuais;
o) A não comunicação à entidade gestora 
pelo utilizador industrial, no prazo máximo de 
24 horas, da ocorrência de uma descarga aci-
dental nos coletores públicos, nos termos do 
artigo 88.º;
p) A descarga de águas residuais industriais 
nos sistemas públicos de drenagem sem estar 
devidamente autorizada nos termos do presen-
te Regulamento;
q) O incumprimento dos termos da autori-
zação de rejeição prevista no artigo 83.º;
r) A rejeição no sistema público de drena-
gem de matérias interditas nos termos do arti-
go 59.º do presente Regulamento, bem como 
em Lei especial;  
s) A prestação de falsas declarações, a 
adulteração ou ocultação dos elementos cons-
tantes no pedido de autorização de rejeição 
previsto no artigo 82.º.
  

Artigo 106.º
Competência para aplicação e graduação das 

coimas
1. A instrução dos processos de contra-
ordenação e a aplicação das coimas, em con-
formidade com o disposto no artigo anterior, 
pertence, por delegação efetuada ao abrigo da 
alínea g) do artigo 3.º dos respetivos estatu-
tos, ao Conselho de Administração da entidade 
gestora.
2. As coimas a aplicar serão graduadas en-
tre os €1 500 e €3 740 e entre os €7 500 e €44 
890, conforme o infrator seja, respetivamente, 
pessoa singular ou pessoa coletiva ou equipa-
rada nos termos da Legislação Fiscal, sendo 
os valores limite atualizáveis em conformidade 
com legislação específica aplicável.
3. A decisão que aplique uma coima é sus-
cetível de impugnação judicial junto do Tribu-
nal de Vila Nova de Gaia, nos termos fixados no 
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
n.os 354/89, de 17 de Outubro, 13/95, de 5 de 
Maio, e 244/95, de 14 de Setembro, e pela Lei 
n.º 109/2001, de 24 de Dezembro.
4. A determinação do montante da coima 
far-se-á em função da:
a) Gravidade da contraordenação;

b) Culpa do agente;
c) Situação económica do infrator;
d) Beneficio económico retirado pela práti-
ca da contraordenação.

Artigo 107.º
Negligência

Todas as contraordenações previstas no artigo 
anterior são puníveis a título de negligência, 
sendo nesse caso reduzidas para metade os li-
mites mínimos e máximos das coimas previstas 
no artigo anterior.

Artigo 108.º
Sanções acessórias

1. Independentemente das coimas aplica-
das nos termos do artigo 106.º, o infrator pode-
rá ser obrigado a regularizar as ligações indevi-
das e/ou a levantar as canalizações feitas sem 
respeito das regras e condicionantes técnicas 
previstas no presente Regulamento, no prazo 
máximo de oito dias úteis a contar da respetiva 
notificação. 
2. Não sendo dado cumprimento ao dis-
posto no número anterior dentro do prazo in-
dicado, a entidade gestora poderá efetuar o le-
vantamento das canalizações mencionadas no 
número um do presente artigo, procedendo às 
cobranças das despesas feitas com esses traba-
lhos.

Artigo 109.º
Produto das coimas

O produto das coimas consignadas neste Regu-
lamento constitui receita da entidade gestora.

Artigo 110.º
Responsabilidade civil e criminal

O pagamento das coimas previstas no presente 
Regulamento não isenta o transgressor da res-
ponsabilidade civil por perdas e danos, nem de 
qualquer procedimento criminal ou outro pro-
cedimento contraordenacional a que der moti-
vo.

TITULO VII
RECLAMAÇÕES

Artigo 111.º
Direito de reclamar
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1. Aos utilizadores assiste o direito de re-
clamar, por qualquer meio, perante a Entidade 
Gestora, contra qualquer ato ou omissão desta 
e dos respetivos serviços ou agentes, que te-
nham lesado os seus direitos ou interesses legí-
timos legalmente protegidos.
2. Os serviços de atendimento ao público 
dispõem de um livro de reclamações onde os 
utilizadores podem apresentar as suas reclama-
ções.
3. Para além do livro de reclamações a En-
tidade Gestora disponibiliza mecanismos alter-
nativos para a apresentação de reclamações 
que não impliquem a deslocação do utilizador 
às instalações da mesma.
4. A reclamação é apreciada pela Entidade 
Gestora no prazo de 22 dias úteis, notificando 
o utilizador do teor da sua decisão e respetiva 
fundamentação.

Artigo 112.º
Inspeção aos sistemas prediais no âmbito de 

reclamações de utilizadores
1. Os sistemas prediais ficam sujeitos a 
ações de inspeção da Entidade Gestora sempre 
que haja reclamações de utilizadores, perigos 
de contaminação ou poluição ou suspeita de 
fraude.
2. Para efeitos previstos no número ante-
rior, o proprietário, usufrutuário, comodatário 
e/ou arrendatário deve permitir o livre acesso à 
Entidade Gestora desde que avisado, por carta 
registada ou outro meio equivalente, com uma 
antecedência mínima de 8 dias, da data e inter-
valo horário, com amplitude máxima de 2 horas, 
previsto para a inspeção.
3. O respetivo auto de vistoria deve ser co-
municado aos responsáveis pelas anomalias ou 
irregularidades, fixando o prazo para a sua cor-
reção.
4. Em função da natureza das circunstân-
cias referidas no n.º 2, a Entidade Gestora pode 
determinar a suspensão do fornecimento de 
água e a recolha de águas residuais.

TITULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 113.º
Disponibilização do Regulamento

1. Na celebração de novo contrato é entre-
gue cópia do Regulamento. 
2. O Regulamento estará disponível para 
consulta na Internet em www.aguasgaia.eu e no 
Centro de Atendimento ao Utilizador, podendo 
ser adquirido em formato de papel por quem o 
desejar de acordo com o preço tabelado.

Artigo 114.º
Norma revogatória

A partir da entrada em vigor do presente Regu-
lamento é revogado o Regulamento dos Siste-
mas Públicos e Prediais de Abastecimento de 
Água e de Águas Residuais do Município de Vila 
Nova de Gaia, publicado na II série do Diário da 
República, em 9 de julho de 2009.

Artigo 115.º
Integração de lacunas

Em tudo o que não se encontre especialmente 
previsto neste Regulamento é aplicável o dis-
posto na legislação em vigor.

Artigo 116.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias 
após a sua publicação no Diário da República.

sIglas
PVC – Policloreto de Vinilo
PEAD – Polietileno de Alta Densidade
FFD – Ferro Fundido Dúctil
PP – Polipropileno
SN8 – Classe de rigidez nominal da tubagem
D400 – Classificação das tampas e grelhas se-
gundo o nível de resistência às cargas de ensaio 
previstas na norma EN 124
NP EN 124 – Norma Portuguesa e Europeia para 
tampas de câmaras de visita
RAL 8007 – Padrão de cor ou concentrado de 
coloração castanha
RAL 6010 – Padrão de cor ou concentrado de 
coloração verde-escuro
CAE – Código de Classificação das Atividades 
Económicas
CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio, em 
condições definidas (5 dias a 20ºC), parâmetro 
expresso em mg O2/L
CQO – Carência Química de Oxigénio, parâme-
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tro expresso em mg O2/L
SST – Sólidos Suspensos Totais, parâmetro ex-
presso em mg/L
pH – Parâmetro correspondente à expressão da 
atividade do ião hidrogénio 
MO – Matéria oxidável
SIT – Substâncias Inibidoras e Tóxicas
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aNeXO III – Componentes de rede
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aNeXO IV 
Valores Máximos de Concentração

VALORES MÁxIMOS DE CONCENTRAÇÃO DE 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICOS DE ÁGUAS 
RESIDUAIS INDUSTRIAIS PARA REJEIÇÃO EM 
COLETORES PÚBLICOS DE ÁGUAS RESIDU-

AIS

1. Com exceção de casos particulares a definir 
pela entidade gestora, as águas residuais in-
dustriais rejeitadas nos sistemas de drenagem, 
emissários e intercetores, por qualquer Utiliza-
dor, não podem conter quaisquer substâncias 
indicadas na Tabela seguinte, em concentra-
ções superiores, para cada substância, ao Valor 
Máximo de Concentração - VMC - indicado.

TABELA 1
Valores Máximos de Concentração de

Parâmetros Característicos das Águas Residu-
ais Industriais
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a.9. PrOJetO De regUlameNtO mUNICIPal 
De atrIBUIÇÃO De BeNeFÍCIOs PÚBlICOs

NOta JUstIFICatIVa
DESIGNAÇÃO: Projeto de Regulamento Munici-
pal de Atribuição de Benefícios Públicos.

LEI HABILITANTE: O presente regulamento é 
elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 
112.º, n.º 8 e 241.º da Constituição da República 
Portuguesa e nos artigos 23.º, 25.º, n.º 1 alínea 
g) e 33.º, n.º 1, alíneas k), o), p), u) e ff) do regi-
me jurídico das autarquias locais (RJAL) apro-
vado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
do Decreto-Lei nº 273/2009 de 1 de outubro.

SÍNTESE DO CONTEÚDO: Estabelece as formas 
de apoio do Município de Vila Nova de Gaia e re-
gula as condições gerais da sua atribuição pela 
Câmara Municipal a entidades ou organismos 
legalmente existentes, designadamente, asso-
ciações, fundações, instituições particulares de 
solidariedade social, pessoas individuais e em-
presas, com vista à prossecução de finalidades 
de interesse público municipal, nos termos das 
alíneas o), p), u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do 
RJAL, nomeadamente:
- À execução de obras ou à realização de even-
tos de interesse para o Município, bem como à 
informação e defesa dos direitos dos cidadãos 
(cfr. al. o) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL);
- Ao apoio de atividades de natureza social, cul-
tural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 
de interesse municipal, incluindo aquelas que 
contribuam para a promoção da saúde e pre-
venção das doenças (cfr. alíneas p) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º do RJAL); 
- A promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relaciona-
dos com a atividade económica de interesse 
municipal (cfr. al. ff) do n.º 1 do artigo 33.º do 
RJAL).
A atribuição de apoios às entidades e organis-
mos referidos abrange a execução de obras, re-
alização de eventos ou o desenvolvimento de 
atividades de natureza social, humanitária, cul-
tural, educativa, desportiva, recreativa, econó-
mica, de proteção civil, cooperação externa, ou 
qualquer outra de interesse ou que promova o 
desenvolvimento do Município de Vila Nova de 
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Gaia no quadro das respetivas atribuições.
Não estão sujeitos ao disposto neste Regula-
mento os benefícios concedidos a entidades e 
organismos do setor público, nomeadamente, 
às Freguesias e ao setor empresarial local.
O novo Regulamento Municipal de Atribuição 
de Benefícios do Município de Vila Nova de 
Gaia abrange, assim, todas as entidades, for-
mas e áreas de apoio admitidas nos sobreditos 
preceitos legais. 
No plano subjetivo é de sublinhar que, para 
além das instituições sem fins lucrativos, são 
englobadas, igualmente, no seu âmbito de apli-
cação, todas as demais entidades que não se 
enquadrem no setor público, incluindo, por isso, 
as de natureza individual bem como quaisquer 
empresas e instituições do setor privado, coo-
perativo ou social, que promovam atividades 
de relevante interesse público municipal.
Ainda no domínio do seu âmbito de aplicação 
procura-se, por outro lado, articular devida-
mente o regime geral do presente Regulamen-
to com os regimes de apoio específicos dele 
excluídos por decorrerem do exercício de com-
petências municipais de diferente natureza, no-
meadamente, as relativas à proteção de pesso-
as em situação de vulnerabilidade, à ação social 
escolar ou à atribuição de auxílios económicos 
a estudantes. Face ao seu caráter supletivo e 
complementar, salvaguarda-se expressamen-
te que os beneficiários de apoios da Câmara 
Municipal atribuídos, por exemplo, no quadro 
dos Regulamentos Municipais que criaram os 
Programas Gaia+Inclusiva e Gai@prende+, não 
ficam impedidos de aceder, naturalmente, ao 
regime geral de apoios, mesmo aos de âmbito 
social ou educativo, previstos no presente Re-
gulamento. 
Fruto da aprovação do novo Código do Pro-
cedimento Administrativo e sem prejuízo da 
aplicação dos princípios específicos já anterior-
mente contemplados, são agora expressamen-
te referidos, neste novo regime, os princípios 
gerais da atividade administrativa que devem, 
igualmente, nortear todo o processo de atribui-
ção dos apoios municipais, nomeadamente, os 
princípios da legalidade, da boa administração 
e da prossecução do interesse público, entre 
outros. 
Paralelamente à maior densificação da tipifica-

ção, finalidade e forma de concretização dos 
benefícios são agora previstos para além de 
critérios gerais, os critérios específicos a aten-
der e a valorar na apreciação dos pedidos de 
apoio no tocante às áreas cultural e desportiva, 
atenta a sua particular relevância na justa co-
laboração com o movimento associativo, bem 
como a obrigatoriedade de definição anual das 
políticas de concessão de apoios municipais.
Tendo em vista o aprofundamento do rigor e 
transparência da sua gestão a Câmara Muni-
cipal, compromete-se, até 31 de dezembro de 
cada ano, a definir as diretrizes e prioridades 
das políticas municipais ao nível da concessão 
dos apoios previstos no presente Regulamento, 
para vigorarem no ano civil seguinte.
Finalmente e na linha da prossecução dos mes-
mos princípios de boa administração e trans-
parência institui-se, de forma inovadora, como 
instrumento fundamental de planeamento e 
controlo de gestão, o Registo de Beneficiários 
de Apoios Municipais (RBAM). Para o efeito, as 
entidades e organismos que pretendam benefi-
ciar de apoios municipais devem requerer pré-
via ou concomitantemente a sua inscrição no 
RBAM, ou manter tal inscrição atualizada, in-
cluindo por meios eletrónicos, contribuindo-se 
também desta forma para a desburocratização 
dos procedimentos de instrução e decisão ao 
nível da atribuição de apoios municipais.
Motivação do Projeto: A definição das formas 
de apoio municipal e o estabelecimento dos 
princípios e normas que disciplinam e garantem 
a equidade e controlo da sua atribuição pela 
Câmara Municipal de Gaia, encontram-se atual-
mente repartidos pelo Regulamento de Atribui-
ção de Benefícios Públicos e pelo Regulamento 
Municipal de Apoios ao Desporto.
Tendo em conta a necessidade de revisão des-
tes regulamentos face ao tempo de vigência 
já decorrido e durante o qual se verificaram 
significativas alterações à legislação autárqui-
ca, nomeadamente, ao nível orgânico e proce-
dimental, com a aprovação do regime jurídico 
das autarquias locais, pela Lei n.º 75/2013, e do 
novo Código do Procedimento Administrativo, 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
afigura-se oportuno e conveniente racionalizar, 
sistematizar, inovar e integrar aqueles dois nor-
mativos agora revogados num só diploma des-
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tinado a disciplinar a generalidade dos apoios 
municipais, sem prejuízo do respeito pelas es-
pecificidades de cada um, nomeadamente as 
de ordem legal que caracterizam os apoios ao 
desporto.
Publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do pro-
cedimento deste regulamento foi publicitado 
na Internet, no sítio institucional do Município 
de Vila Nova de Gaia, tendo o prazo para a 
constituição de interessados terminado no pas-
sado dia 28.11.
Elaborado e aprovado o projeto de regulamen-
to, o mesmo deverá ser submetido, pela Câma-
ra Municipal, a audiência dos interessados e, ou, 
consulta pública, para recolha de sugestões, nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA através 
de publicação no Boletim Municipal e na Inter-
net no sítio institucional do Município.
Ponderação de Custos e Benefícios – O projeto 
de regulamento com os benefícios decorren-
tes da motivação expressa anteriormente não 
acarreta qualquer acréscimo de custos para o 
Município. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 17 de 
maio de 2017

regUlameNtO mUNICIPal De atrIBUIÇÃO 
De BeNeFÍCIOs PÚBlICOs (PrOJetO)

Preâmbulo
O Município de Vila Nova de Gaia tem por atri-
buições a promoção e salvaguarda dos interes-
ses próprios da respetiva população em articu-
lação com as freguesias, designadamente, nos 
domínios da cultura, tempos livres e desporto, 
saúde, ação social e promoção do desenvolvi-
mento, entre outros, nos termos do 23.º do regi-
me jurídico das autarquias locais (RJAL), apro-
vado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
Cabe à Câmara Municipal, de acordo com o es-
tipulado no n.º 1 do artigo 33.º do mesmo regi-
me jurídico, prosseguir as atribuições do Muni-
cípio nesses domínios, nomeadamente, através 
do apoio financeiro ou de outra natureza a enti-
dades e organismos legalmente existentes com 
vista:

- À execução de obras ou à realização de even-
tos de interesse para o Município, bem como à 
informação e defesa dos direitos dos cidadãos 
(cfr. alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL);
- Ao apoio de atividades de natureza social, cul-
tural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 
de interesse municipal, incluindo aquelas que 
contribuam para a promoção da saúde e pre-
venção das doenças (cfr. alíneas p) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º do RJAL); 
- A promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relaciona-
dos com a atividade económica de interesse 
municipal (cfr. alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º 
do RJAL).
A definição das formas de apoio municipal e o 
estabelecimento dos princípios e normas que 
disciplinam e garantem a equidade e controlo 
da sua atribuição, pela Câmara Municipal de 
Gaia, encontram-se atualmente distribuídos 
pelo Regulamento de Atribuição de Benefí-
cios Públicos e pelo Regulamento Municipal de 
Apoios ao Desporto.
Tendo em conta a necessidade de revisão des-
tes regulamentos face ao tempo de vigência 
entretanto decorrido - durante o qual se veri-
ficaram significativas alterações à legislação 
autárquica, nomeadamente, ao nível orgânico 
e procedimental, com a aprovação do regi-
me jurídico das autarquias locais, pela Lei n.º 
75/2013, e do novo Código do Procedimento 
Administrativo, pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro - afigura-se oportuno e convenien-
te racionalizar, sistematizar, inovar e integrar as 
regras daqueles dois normativos num só diplo-
ma regulamentar que uniformize a disciplina da 
generalidade dos apoios municipais com res-
peito, naturalmente, pelas especificidades pró-
prias de cada um, nomeadamente as de ordem 
legal que caracterizam, por exemplo, os apoios 
ao desporto.
O novo Regulamento Municipal de Atribuição 
de Benefícios do Município de Vila Nova de 
Gaia abrange, assim, todas as entidades, for-
mas e áreas de apoio admitidas nos sobreditos 
preceitos legais. No plano subjetivo, para além 
das instituições sem fins lucrativos englobam-
-se igualmente no seu âmbito de aplicação to-
das as demais que não se enquadrem no setor 
público, incluindo, por isso, as de natureza indi-
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vidual bem como quaisquer empresas e insti-
tuições do setor privado, cooperativo ou social 
que promovam atividades de relevante interes-
se público municipal.
No plano objetivo o novo regime abrange a exe-
cução de obras, a realização de eventos ou o 
desenvolvimento de atividades de interesse pú-
blico para Vila Nova de Gaia, de natureza social, 
cultural, educativa, desportiva, recreativa, eco-
nómica, ou de qualquer outra natureza que se 
integre no quadro das atribuições municipais.
No domínio do seu âmbito de aplicação procu-
ra-se, ainda, articular devidamente o regime ge-
ral do presente Regulamento com normativos 
de apoio específicos que decorrem do exercício 
de competências municipais de diferente natu-
reza, nomeadamente, as relativas à proteção de 
pessoas em situação de vulnerabilidade, à ação 
social escolar ou à atribuição de auxílios econó-
micos a estudantes. 
Face ao seu caráter supletivo e complementar, 
salvaguarda-se, por isso, expressamente que 
os beneficiários de apoios da Câmara Munici-
pal de Gaia atribuídos, por exemplo, no quadro 
dos Regulamentos Municipais que criaram os 
Programas Gaia+Inclusiva e Gai@prende+, não 
ficam impedidos de aceder, naturalmente, ao 
regime geral de apoios, nomeadamente de âm-
bito social ou educativo, previstos no presente 
Regulamento. 
Fruto da aprovação do novo Código do Pro-
cedimento Administrativo e sem prejuízo da 
aplicação dos princípios específicos já anterior-
mente contemplados, são agora expressamen-
te referidos, neste novo regime, os princípios 
gerais da atividade administrativa que devem, 
igualmente, nortear todo o processo de atribui-
ção dos apoios municipais, designadamente, os 
princípios da legalidade, da boa administração 
e da prossecução do interesse público, entre 
outros. 
Tendo em vista o aprofundamento do rigor e 
transparência da sua gestão, à luz desses prin-
cípios, a Câmara Municipal, compromete-se, até 
31 de dezembro de cada ano, a definir as di-
retrizes e prioridades das políticas municipais 
ao nível da concessão dos apoios previstos no 
presente Regulamento, para vigorarem no ano 
civil seguinte.
Paralelamente à institucionalização da obriga-

toriedade de definição anual das políticas de 
concessão de apoios municipais e a uma maior 
densificação da tipificação, finalidade, forma 
de concretização e de avaliação dos benefícios, 
são agora previstos, além de critérios gerais, 
os critérios específicos a atender e a valorar na 
apreciação dos pedidos de apoio nos domínios 
cultural e desportivo, atenta a particular rele-
vância e dimensão da colaboração municipal 
com as diversas instituições e coletividades do 
movimento associativo do Concelho que pros-
seguem as suas atividades nestas áreas de inte-
resse público. 
Por último, na linha da prossecução dos mes-
mos princípios de boa administração e trans-
parência institui-se, de forma inovadora, como 
instrumento fundamental de planeamento e 
controlo de gestão, o Registo de Beneficiários 
de Apoios Municipais (RBAM).
Para o efeito, as entidades e organismos que 
pretendam beneficiar de apoios municipais de-
vem requerer prévia ou concomitantemente a 
sua inscrição no RBAM, ou manter tal inscri-
ção atualizada, incluindo por meios eletrónicos, 
contribuindo-se também desta forma para a 
desburocratização de procedimentos de ins-
trução e decisão no quadro da atribuição de 
apoios municipais.
O projeto deste regulamento foi submetido a 
audiência dos interessados e consulta pública, 
para recolha de sugestões, nos termos dos arti-
gos 100.º e 101.º do CPA, através de publicação 
no Boletim Municipal e na Internet no sítio ins-
titucional do Município, no dia __ de maio de 
2017.
Assim:
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ao 
abrigo das alíneas k) o), p), u) e ff) do n.º 1 do 
artigo 33º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º 
do regime jurídico das autarquias locais (RJAL) 
aprovado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta 
à Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia a 
seguinte proposta de regulamento:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

SECÇÃO I
OBJETO E ÂMBITO
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Artigo 1.º
Lei Habilitante

O Regulamento Municipal de Atribuição de Be-
nefícios Públicos é aprovado ao abrigo do dis-
posto nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da Consti-
tuição da República Portuguesa e nos artigos 
23.º, 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, n.º 1, alíneas k), 
o), p), u) e ff) do regime jurídico das autarquias 
locais (RJAL) aprovado pela alínea a) do n.º 1 
do artigo 1.º Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e do Decreto-Lei nº 273/2009 de 1 de outubro.

Artigo 2.º
Objeto e Âmbito

1 - O Presente Regulamento estabelece as for-
mas de apoio do Município de Vila Nova de Gaia 
e regula as condições gerais da sua atribuição 
pela Câmara Municipal a entidades ou organis-
mos legalmente existentes, designadamente, 
associações, fundações, instituições particula-
res de solidariedade social, pessoas individuais 
e empresas, com vista à prossecução de finali-
dades de interesse público municipal, nos ter-
mos das alíneas o), p), u) e ff) do nº 1 do artigo 
33.º do RJAL.
2 - A atribuição de apoios às entidades e or-
ganismos referidos número anterior abrange a 
execução de obras, realização de eventos ou 
o desenvolvimento de atividades de natureza 
social, humanitária, cultural, educativa, despor-
tiva, recreativa, económica, de proteção civil, 
cooperação externa, ou qualquer outra de in-
teresse e que promova o desenvolvimento do 
Município de Vila Nova de Gaia no quadro das 
respetivas atribuições.
3 – Não estão sujeitos ao disposto no presente 
Regulamento os benefícios concedidos a enti-
dades e organismos do setor público, nomea-
damente, às freguesias e ao setor empresarial 
local.
4 – Sem prejuízo do regime geral previsto no 
presente Regulamento, as entidades e organis-
mos referidos no número 1 podem beneficiar, 
igualmente, de apoios municipais específicos, 
nomeadamente dos constantes nos Regula-
mentos Municipais n.º 1055/2016, publicado no 
Diário da República n.º 223, de 21 de novembro 
e n.º 69/2017, publicado no Diário da Repúbli-
ca n.º 223, de 21 de novembro, no âmbito da 
execução dos Programas Gaia+Inclusiva e Gai@

prende+, respetivamente, relativos à proteção 
de pessoas em situação de vulnerabilidade, à 
ação social escolar ou à atribuição de auxílios 
económicos a estudantes.
5 – O presente Regulamento é aplicável suple-
tivamente e com as devidas adaptações à atri-
buição dos apoios municipais específicos refe-
ridos no número anterior.

SECÇÃO II
PRINCÍPIOS, TIPOS DE APOIO E PUBLICITA-

ÇÃO

Artigo 3.º
Princípios a Observar

A atribuição dos apoios previstos no presen-
te regulamento rege-se pela observância dos 
princípios gerais da legalidade, boa administra-
ção, prossecução do interesse público, igualda-
de, proporcionalidade, imparcialidade e justiça, 
entre outros consignados no Código do Proce-
dimento Administrativo, e, em especial, pelos 
seguintes princípios:
a) Isenção: o processo de atribuição dos benefí-
cios assenta em pressupostos de transparência, 
justiça e equilíbrio devendo os agentes públi-
cos intervenientes abster-se de nele participar 
perante uma situação de conflito de interesses;
b) Necessidade e proporcionalidade do pedi-
do: aferidas pela verificação da adequação do 
benefício pretendido às reais necessidades do 
beneficiário atendendo à eventual existência de 
outros apoios do Município ou de qualquer ou-
tro organismo público ou privado, para o mes-
mo objetivo;
c) Responsabilização: as entidades beneficia-
das são responsáveis, através dos membros dos 
seus órgãos competentes, pela aplicação dos 
apoios públicos aos fins específicos que presi-
diram à sua atribuição;
d) Comparticipação: os benefícios a atribuir 
devem representar apenas parte dos custos 
do objetivo a atingir de forma a evitar que as 
entidades dependam exclusivamente do apoio 
municipal, cabendo à entidade beneficiária as-
sumir total ou parcialmente os encargos rema-
nescentes;
e) Sustentabilidade: os apoios a atribuir devem 
favorecer os projetos e iniciativas que apresen-
tem maiores garantias de sustentabilidade e 
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de manutenção de uma atividade regular, tais 
como o equilíbrio e transparência orçamental, a 
participação da comunidade, a capacidade de 
autofinanciamento, a constituição de parcerias 
e a potencial angariação de patrocínios;
f) Abrangência social: são valorizados os impa-
tos sociais da atividade exercida pelo benefi-
ciário numa lógica de envolvimento da comu-
nidade e de promoção do desenvolvimento e 
da inclusão social, nomeadamente, no acesso à 
educação, à cultura e ao desporto, entre outros 
domínios, por parte da população de Vila Nova 
de Gaia;
g) Planeamento: os apoios a conceder devem 
privilegiar os beneficiários que demonstrem, 
através de documentação previsional e analíti-
ca, capacidade de programação e planeamento 
das suas atividades;
h) Avaliação: o aumento, manutenção, redução 
ou supressão dos apoios atribuídos depende 
da avaliação regular do cumprimento dos ob-
jetivos propostos e das ações desenvolvidas e 
a desenvolver.

Artigo 4.º
Tipos de Apoio

1 – Os apoios objeto do presente Regulamento 
seja para a atividade regular, para investimento 
ou para a realização de ações pontuais por par-
te dos beneficiários, podem ter caráter finan-
ceiro ou não financeiro, assegurando a Câmara 
Municipal, através dos serviços competentes e 
mediante adequada divulgação no sítio insti-
tucional do Município na Internet em www.cm-
-gaia.pt., a prestação de todas as informações 
e esclarecimentos necessários à instrução dos 
pedidos pelos interessados. 
2 - O apoio financeiro concretiza-se mediante a 
atribuição pela Câmara Municipal de subsídios, 
comparticipações, patrocínios financeiros bem 
como de isenções ou reduções de impostos, ta-
xas, tarifas ou da redução ou dispensa de pa-
gamento de preços, nos termos da legislação 
e regulamentação municipal aplicáveis, tendo 
por finalidade, designadamente:
a) A promoção e desenvolvimento de projetos, 
eventos ou atividades de interesse municipal 
relevante ou a garantia da respetiva continui-
dade;
b) A concretização de obras de construção, 

conservação ou beneficiação de instalações, 
consideradas essenciais ao desenvolvimento 
adequado de tais projetos, eventos ou ativida-
des; 
c) A aquisição de equipamentos sociais, cul-
turais, desportivos, recreativos ou outros, que 
se revelem essenciais para o desenvolvimento 
de atividades de relevante interesse municipal 
prosseguidas pelas entidades e organismos be-
neficiários.
3 – Os apoios não financeiros são atribuídos 
com a finalidade referida no número anterior e 
podem concretizar-se mediante:
a) Alienação, oneração ou cedência de terrenos 
e edifícios, ou cedência da utilização ou fruição 
daqueles ou de outros bens imóveis e espaços 
físicos municipais, nomeadamente, auditórios, 
equipamentos desportivos ou culturais, nos ter-
mos legais e regulamentares aplicáveis;
b) Alienação ou cedência de bens móveis, nos 
termos legais, designadamente infraestruturas, 
viaturas, máquinas, equipamentos, materiais de 
construção civil, serviços e outros meios técni-
cos e logísticos necessários ao desenvolvimen-
to de projetos ou atividades de interesse muni-
cipal;
c) Prestação de apoio técnico ou logístico, no-
meadamente, na elaboração de projetos, dispo-
nibilização de recursos humanos e materiais ou 
de meios de divulgação por parte do Município.
4 – A Câmara Municipal pode conceder dispen-
sas totais ou parciais dos montantes de taxas, 
preços ou outras receitas a pagar pelo gozo 
ou fruição dos bens cedidos, a pedido das en-
tidades beneficiárias, e para os fins previstos 
no presente Regulamento, sob proposta devi-
damente fundamentada nos termos do Regu-
lamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 
em vigor.

Artigo 5.º
Publicitação dos Apoios

Sem prejuízo da obrigatoriedade de publicita-
ção dos benefícios concedidos pelo Município 
a particulares, nos termos Lei n.º 64/2013, de 
27 de agosto, as entidades e organismos que 
beneficiem de apoio no âmbito do presente Re-
gulamento devem publicitá-lo, nomeadamente, 
através da menção expressa “Com o apoio da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia” ou de 
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outra a acordar e da inclusão do logótipo do 
Município em todos os suportes gráficos de 
promoção ou divulgação do projeto ou ativida-
des apoiadas, bem como em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação.

SECÇÃO III
REGISTO DE BENEFICIÁRIOS E DEFINIÇÃO 
DE POLÍTICAS DE CONCESSÃO DE APOIOS

Artigo 6.º
Registo de Beneficiários de Apoios Municipais 

(RBAM)
1 – Para efeitos do disposto no presente Regu-
lamento é criado o Registo de Beneficiários de 
Apoios Municipais (RBAM). 
2 – As entidades e organismos que preten-
dam beneficiar de apoios do Município devem 
requerer prévia ou concomitantemente a sua 
inscrição no RBAM ao Presidente da Câmara 
Municipal, ou manter tal inscrição atualizada, 
mediante o preenchimento de formulário a dis-
ponibilizar pelos serviços de atendimento ou 
no sítio institucional do Município na Internet 
em www.cm-gaia.pt, e fornecer, sendo caso dis-
so, os seguintes elementos:  
a) De identificação (CC/NIPC e NIF) e prova da 
qualidade de Instituição de Utilidade Pública, 
se for o caso; 
b) Cópias autenticadas e atualizadas ou Código 
(s) que permitam a consulta nos competentes 
sítios da internet dos seguintes documentos: 
Estatutos, ou equivalente, composição dos ór-
gãos sociais, relatório de atividades e docu-
mentos de prestação de contas relativos ao ano 
do último exercício e plano de atividades e or-
çamento para o exercício em curso;
c) Indicação expressa do número de associa-
dos e, se for esse o caso, do valor da sua quota 
anual; 
d) O IBAN (Número Internacional de Conta 
Bancária) facultativo; 
e) Certidões comprovativas da situação tribu-
tária e contributiva regularizada perante o Es-
tado e a Segurança Social ou autorização de 
consulta das mesmas nos competentes sítios 
da internet.
3 – A manutenção e atualização do RBAM é 
da responsabilidade dos serviços municipais 
responsáveis pelo Planeamento e Controlo Fi-

nanceiro devendo nele ser registados todos 
os apoios financeiros ou não financeiros con-
cedidos pela Câmara Municipal de Gaia a cada 
entidade ou organismo, com menção da data 
da decisão, da sua finalidade e do fundamento 
legal. 

Artigo 7.º
Definição das Políticas de Concessão de 

Apoios
1 - A Câmara Municipal, até 31 de dezembro 
de cada ano, define as diretrizes e prioridades 
das políticas municipais ao nível da concessão 
dos apoios previstos no presente Regulamento, 
para vigorarem no ano civil seguinte, de acordo 
com os instrumentos de planeamento integra-
do das orientações estratégicas municipais.
2 - Para efeitos do disposto no número ante-
rior os serviços municipais competentes devem 
realizar os estudos prévios, diagnósticos e pro-
postas setoriais onde se enunciem, em face dos 
recursos disponíveis, as diferentes necessida-
des a satisfazer e a hierarquizar, público-alvo, 
metas a atingir, qualificação e quantificação de 
beneficiários.
3 – Cada Pelouro disponibiliza anualmente os 
indicadores relativos aos objetivos estratégicos 
de forma a garantir uma maior transparência no 
processo de avaliação dos apoios concedidos 
no presente Regulamento.

CAPÍTULO II
APOIOS MUNICIPAIS

SECÇÃO I
REQUISITOS DE ATRIBUIÇÃO

Artigo 8.º
Requisitos de Atribuição

As entidades e organismos que pretendam be-
neficiar dos apoios do Município, têm de reunir 
os seguintes requisitos cumulativos: 
a) Inscrição no Registo de Beneficiários de 
Apoios Municipais (RBAM) a que se refere o ar-
tigo 6.º;
b) Estarem regularmente constituídas e devi-
damente registadas, se tal for obrigatório nos 
termos legais; 
c) Constituição legal com órgãos sociais eleitos 
e em efetividade de funções, se aplicável; 
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d) Residência, sede social ou estabelecimento 
em Vila Nova de Gaia ou, não possuindo, aí pro-
moverem atividades de interesse municipal; 
e) Situação regularizada relativamente a im-
postos devidos e a contribuições para a segu-
rança social em Portugal ou no Estado de que 
é nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal;
f) Situação regularizada perante o Município re-
lativamente a taxas ou outras receitas que lhe 
sejam devidas.

SECÇÃO II
APRESENTAÇÃO, INSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO 

DOS PEDIDOS

Artigo 9.º
Apresentação do Pedido

1 - O pedido de apoio é, em regra, apresentado 
em conformidade com modelo aprovado pela 
Câmara Municipal a disponibilizar pelos servi-
ços de atendimento e na Internet, no sítio ins-
titucional do Município, até 31 de Julho do ano 
anterior ao da execução do respetivo projeto 
ou atividade, de forma a possibilitar a respetiva 
inscrição no Plano de Atividades e Orçamento 
do Município, podendo ser formalizado no mo-
mento da inscrição no RBAM.
2 - O prazo estabelecido no número anterior 
pode ser dispensado nos pedidos para projetos 
ou atividades pontuais e, ou, cuja ocorrência 
não era comprovadamente expetável para efei-
tos de programação até à data estipulada no 
mesmo número, podendo os mesmos ser apre-
sentados à Câmara Municipal a todo o tempo, 
preferencialmente com, pelo menos, 30 dias de 
antecedência.
3 - Em caso de apresentação de mais que um 
pedido, deve ser indicada pela entidade reque-
rente qual a ordem de prioridade considerada 
no desenvolvimento dos projetos apresenta-
dos.
4 - No caso de protocolos ou contratos-progra-
ma que não sejam renováveis automaticamen-
te, devem os interessados apresentar o pedido 
dentro do prazo estipulado no respetivo clau-
sulado.
5 - Os pedidos devidamente instruídos nos ter-
mos do artigo seguinte são remetidos ao Presi-
dente da Câmara ou Vereador do Pelouro cor-

respondente, cabendo aos serviços municipais 
competentes promover o registo dos mesmos 
no RBAM.

Artigo 10.º
Instrução do Pedido

1 - O pedido indica concretamente o fim a que 
se destina o apoio e é obrigatoriamente instru-
ído com os seguintes elementos:
a) De identificação do requerente com indica-
ção dos números de identificação fiscal de Car-
tão de Cidadão ou de Pessoa Coletiva e demais 
elementos a que se refere o n.º 2 do artigo 6.º; 
b) Fundamentação do pedido, com indicação 
dos projetos, eventos, programas de desenvol-
vimento ou de atividades de natureza social, 
cultural, educativa, desportiva, recreativa, eco-
nómica, ou outra, bem como do público-alvo, 
número de beneficiários, e dos objetivos ou 
metas que se pretendem atingir, acompanhado 
de orçamento discriminado e respetivos crono-
gramas financeiros e de execução física, meios 
humanos e identificação das fontes de apoio fi-
nanceiro, patrimonial e logístico; 
c) Indicação de outros apoios atribuídos ou 
suscetíveis de serem atribuídos à entidade em 
causa no âmbito do objeto do pedido e respe-
tivas datas;
d) Declaração sob compromisso de honra quan-
to à não condenação da entidade requerente 
nos Tribunais por fatos relativos à prossecução 
dos seus objetivos e de que o apoio solicitado 
se destina integralmente aos projetos ou ativi-
dades objeto do pedido de apoio.
2 - A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
reserva-se o direito de solicitar esclarecimen-
tos adicionais relativamente aos documentos 
apresentados para estrito estudo e análise do 
pedido de apoio, sem prejuízo dos demais do-
cumentos que sejam exigíveis por força da apli-
cação de regimes especiais, legalmente previs-
tos.
3 - Fica dispensada a apresentação dos docu-
mentos referidos no n.º 2 do artigo 6.º quando 
as entidades e organismos os tenham disponi-
bilizado por ocasião da sua inscrição no RBAM 
ou quando este registo tenha sido devidamente 
atualizado há menos de seis meses.
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Artigo 11.º
Programas de Desenvolvimento Desportivo

Os pedidos de apoio a que se refere a alínea 
b) do n.º 1 do artigo anterior referentes à área 
do desporto, exceto tratando-se de patrocínios 
desportivos, devem ser acompanhados do pro-
grama de desenvolvimento desportivo objeto 
de comparticipação, entendido este nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 11.º do DL 273/2009, de 
1 de outubro, que contenha designadamente os 
seguintes elementos: 
a) Descrição e caracterização específica das 
atividades a realizar;
b) Justificação do programa, nomeadamente 
do ponto de vista do desenvolvimento das mo-
dalidades em causa e das provas, competições 
ou eventos desportivos a realizar, apresentan-
do, sendo caso disso:
- Identificação das modalidades desportivas a 
desenvolver;
- Discriminação dos escalões de formação, com 
referência às idades dos praticantes desporti-
vos;
- Estimativa de praticantes desportivos a ins-
crever por modalidade, com referência aos bi-
nómios formação/competição e masculino/fe-
minino;
- Caracterização da prática desportiva, incluin-
do meses de formação, treino e ou competição, 
carga semanal de sessões de treino e estima-
tiva de jogos de âmbito concelhio, distrital, re-
gional, nacional e internacional;
- Caracterização das infraestruturas desporti-
vas próprias e ou necessárias;
- Plano de investimento em património, infraes-
truturas e bens de equipamento;
- Qualificação técnica de treinadores e forma-
dores;
- Plano de formação desportiva de dirigentes e 
técnicos;
- Acompanhamento médico e social.
c) Quantificação dos resultados esperados com 
a execução do programa;
d) Previsão de custos e das necessidades de fi-
nanciamento público, com os respetivos crono-
gramas ou escalonamentos;
e) Demonstração do grau de autonomia finan-
ceira, técnica, material e humana oferecido pela 
entidade proponente para a execução do pro-
grama, incluindo, se for caso disso, a indicação 

de outras comparticipações, financiamento ou 
patrocínios e respetivas condições;
f) Identificação de quaisquer entidades even-
tualmente associadas à gestão e execução do 
programa, definindo a natureza da sua inter-
venção, os seus poderes e as suas responsabi-
lidades;
g) Relações de complementaridade com outros 
programas já realizados ou em curso de execu-
ção na mesma área ou em áreas conexas, se as 
houver;
h) Calendário e prazo global de execução do 
programa de desenvolvimento desportivo;
i) Destino dos bens adquiridos ou construídos 
ao abrigo do programa, se a sua titularidade 
não ficar a pertencer à entidade outorgante do 
contrato, bem como a definição da entidade 
responsável pela sua gestão e manutenção.

Artigo 12.º
Avaliação do Pedido de Apoio

1 - Os Pelouros proponentes, em face dos ele-
mentos instrutórios apresentados nos termos 
do presente Regulamento e dos constantes no 
RBAM, relativamente aos pedidos cujo interesse 
municipal e oportunidade sejam reconhecidos, 
elaboram uma proposta de apoio fundamenta-
da, no prazo máximo de 60 dias, com obser-
vância dos princípios e critérios estabelecidos 
no presente Regulamento, devidamente pon-
derados e hierarquizados, a submeter à Câmara 
Municipal para apreciação e deliberação.
2 – Sempre que se afigure conveniente pode a 
Câmara Municipal submeter o pedido de bene-
fício a parecer ou à audição prévia de outras 
entidades e instituições interessadas, nomea-
damente das Juntas de Freguesia nos casos em 
que as atividades ou projetos a apoiar sejam 
desenvolvidos, parcial ou exclusivamente, nas 
respetivas áreas de jurisdição.
3 - Para efeitos de avaliação do pedido, deve 
constar da proposta a apresentar à Câmara Mu-
nicipal, informação relativa à atribuição de ou-
tros apoios aos titulares do pedido, datas em 
que foram atribuídos, bem como a informação 
do cabimento e de verificação da atualização 
do RBAM.
4 - A informação relativa a aprovação ou não 
do apoio pela Câmara Municipal é sujeita a re-
gisto no RBAM e comunicada oportunamente 
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ao requerente com a respetiva fundamentação, 
no caso de indeferimento, sendo caso disso, no 
prazo máximo de 60 dias.

Artigo 13.º
Critérios Gerais de Avaliação

A apreciação dos pedidos de apoio previstos 
no presente Regulamento é efetuada e valora-
da com base nos seguintes critérios gerais: 
a) Qualidade, mais-valia e interesse municipal 
do projeto ou atividade na respetiva área de 
atuação; 
b) Continuidade do projeto ou atividade e qua-
lidade de execuções anteriores; 
c) Criatividade, inovação e contributo do proje-
to ou atividade para a promoção do desenvol-
vimento do Município; 
d) Consistência do projeto de gestão, apurada 
designadamente pela adequação do orçamen-
to apresentado ao projeto, evento, ou ativida-
des a desenvolver; 
e) O número potencial de beneficiários e públi-
co-alvo dos projetos, eventos ou atividades a 
realizar ou já em desenvolvimento na respetiva 
área de atuação; 
f) Capacidade de angariação de outras fontes 
de financiamento ou de outros tipos de bene-
fício, nomeadamente comparticipações de ou-
tras entidades, mecenato ou patrocínio;
g) Capacidade dos intervenientes, demonstra-
da, designadamente, através dos respetivos 
currículos e de informação relativa a atividades 
ou projetos desenvolvidos em anos anteriores;
h) Conformidade dos objetivos dos projetos, 
eventos ou atividades propostos com as dire-
trizes e prioridades das políticas municipais, ao 
nível da concessão dos apoios previstos no pre-
sente regulamento, no quadro dos instrumen-
tos de planeamento setorial e, ou, integrado, 
das respetivas orientações estratégicas.

Artigo 14.º
Critérios Específicos na Área Cultural

1 – Os apoios a entidades e organismos que de-
senvolvam atividades na área da cultura em Vila 
Nova de Gaia, nomeadamente, associações e 
clubes culturais e recreativos, devem contribuir 
para a formação e fomento do acesso à fruição 
e criação artística e cultural, nas suas diferentes 
formas e expressões, por parte da população, 

em especial dos mais jovens, bem como para 
incentivar a dinâmica, neste domínio, do movi-
mento associativo no Município.
2 - Os pedidos de apoio no âmbito cultural a 
formular pelas entidades referidas no número 
anterior, sem prejuízo dos critérios gerais, são 
valorados e devem atender aos seguintes crité-
rios específicos:
a) Interesse cultural, qualidade artística e técni-
ca do projeto, programa ou do plano de ativi-
dades;
b) Sustentabilidade do plano de atividades ou 
do projeto e seu contributo para a animação e 
dinamização artística e cultural de Vila Nova de 
Gaia;
c) Valorização do trabalho artístico, do patri-
mónio cultural do Município bem como das 
suas instituições, agentes e espaços culturais;
d) Investigação, experimentação e capacidade 
de inovação;
e) Parcerias de produção e intercâmbio conce-
lhio, nacional e internacional;
f) Programação regular com qualidade e relevo, 
colmatando áreas culturais menos desenvolvi-
das; 
g) Estratégia de captação e sensibilização de 
públicos, nomeadamente, proporcionando o 
acesso tendencialmente gratuito a crianças e a 
jovens até aos 18 anos a espaços expositivos e 
museológicos, ou outros, bem como a iniciati-
vas, ensaios e montagem de atividades e a es-
petáculos em equipamentos ou espaços públi-
cos que fomentem o interesse das crianças e 
dos jovens pela fruição e criação cultural.
h) Promoção de publicitação na Internet e nos 
media em geral, em articulação com o Muni-
cípio, das atividades, espetáculos e iniciativas 
culturais que o justifiquem;
i) Promoção do acesso dos gaienses à frui-
ção e criação cultural, em especial de crian-
ças e jovens, mediante a realização de oficinas, 
workshops, exposições, conferências e debates, 
entre outras iniciativas nos diferentes domínios 
artísticos e espaços culturais que agreguem a 
comunidade local e seus agentes e instituições 
culturais. 
3 – Os beneficiários dos apoios na área da cul-
tura devem ter, em regra, sede social no espaço 
geográfico do Município, exceto se, sendo se-
diados fora do concelho, a Câmara Municipal re-
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conhecer fundamentadamente que a respetiva 
atividade ou projeto é de relevante e de reco-
nhecido interesse para o desenvolvimento local 
e para a promoção e generalização da fruição e 
criação artística e cultural no Município.

Artigo 15.º
Critérios Específicos na Área do Desporto

1 – Os apoios a entidades e organismos que 
desenvolvam atividades na área do desporto e 
da atividade física em Vila Nova de Gaia, no-
meadamente, associações e clubes desporti-
vos, devem contribuir para o fomento da práti-
ca desportiva, nas vertentes de recreação e de 
rendimento e formação de jovens atletas, para 
o incremento das várias modalidades despor-
tivas, bem como para incentivar a dinâmica, 
neste domínio, do movimento associativo no 
Município.
2 - Os pedidos de apoio a formular pelas enti-
dades referidas no número anterior, sem pre-
juízo dos critérios gerais e da observância do 
regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, são valorados e devem atender, de-
signadamente, aos seguintes critérios específi-
cos:
a) Número total de praticantes em atividade re-
gular, por modalidade, escalão etário e género;
b) Custo médio por praticante;
c) Taxa média de crescimento: número de pra-
ticantes nos últimos quatro anos;
d) Taxa potencial de crescimento: número de 
treinadores em atividade;
e) Número de projetos e atividades relaciona-
dos com a vertente Desporto para Todos;
f) Custos com o funcionamento administrativo: 
despesas de administração e custos com o pes-
soal;
g) Fontes de financiamento externo;
h) Número de parcerias estabelecidas com ou-
tras entidades;
i) Existência e adequação de projetos de de-
senvolvimento portadores de inovação;
j) Contributo do projeto ou atividade proposto 
para a promoção do Município;
k) Grau de formação académica na área des-
portiva dos treinadores e, ou, coordenadores 
desportivos envolvidos no projeto ou atividade;
l) Acompanhamento médico e psicológico dos 
participantes: número de médicos e psicólogos 

envolvidos no projeto ou atividade; 
m) Nível competitivo envolvido e âmbito geo-
gráfico: local, distrital, regional, nacional ou in-
ternacional.
3 – Os beneficiários dos apoios na área do des-
porto devem ter, em regra, sede social no es-
paço geográfico do Município, exceto se, sendo 
sediados fora do concelho, a Câmara Municipal 
reconhecer fundamentadamente que a respe-
tiva atividade ou projeto é de relevante e de 
reconhecido interesse para o desenvolvimento 
local e para a promoção e generalização da ati-
vidade física e desportiva no Município. 

CAPÍTULO III
FORMAS DE CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS

SECÇÃO I
APOIOS FINANCEIROS

Artigo 16.º
Prestações Pecuniárias

1 - A atribuição de prestações pecuniárias está 
sujeita às normas estabelecidas na Lei e no pre-
sente Regulamento e à prévia cabimentação 
orçamental.
2 - A atribuição de benefícios financeiros é efe-
tuada a título excecional quando não seja viável 
uma forma alternativa de apoio e deve ser sem-
pre dirigida à comparticipação de despesas 
concretas e devidamente comprovadas através 
da apresentação de documentação justificativa 
da aplicação dos correspondentes recursos.
3 – A entidade beneficiária aquando da apre-
sentação do relatório de execução e de resul-
tados alcançados nos termos do presente Re-
gulamento e, ou, com a periodicidade definida 
no protocolo ou contrato-programa correspon-
dentes, deve dar especial ênfase à execução e 
demonstração dos aspetos de natureza finan-
ceira das atividades desenvolvidas. 
4 – Das verbas recebidas a entidade beneficiá-
ria emitirá o respetivo recibo de quitação.

Artigo 17.º
Formas e Fases de Financiamento

1 - Os apoios financeiros referentes a projetos 
ou atividades cujo prazo de execução seja igual 
ou inferior a um mês são atribuídos numa única 
prestação, após aprovação pela Câmara Muni-
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cipal, ficando a entidade obrigada à apresen-
tação de relatório de execução e resultados al-
cançados, a que se refere o artigo 24.º, n.º 2 do 
presente Regulamento.
2 - Os apoios relativos a projetos ou atividades 
com duração superior a um mês são concedi-
dos de forma faseada, de acordo com o seguin-
te plano de pagamentos:
a) 1.ª Prestação - após a celebração do respeti-
vo contrato-programa, correspondente a 60% 
do montante total;
b) 2.ª Prestação - correspondente a 40% do 
montante total, após conclusão do projeto ou 
atividade e entrega do relatório de resultados 
alcançados.
3 - As percentagens referidas no número ante-
rior podem ser alteradas no caso de projetos ou 
atividades cuja complexidade ou especialização 
e maior duração o justifiquem, mediante crono-
grama financeiro devidamente fundamentado e 
aprovado pela Câmara Municipal, sendo nesse 
caso o apoio atribuído faseadamente em três 
ou mais prestações, devendo a última presta-
ção ser efetuada após a entrega do relatório de 
execução e dos resultados alcançados.
4 - O montante do apoio financeiro a atribuir 
no âmbito do presente Regulamento não deve 
ser superior a 60 % do orçamento previsto para 
os respetivos projetos ou atividades, salvo nos 
casos seguintes:
a) Quando o Município seja o principal promo-
tor ou coprodutor;
b) Quando esteja em causa a concretização de 
compromissos já assumidos pela Câmara Muni-
cipal ou Assembleia Municipal;
c) Quando se verifique ser imprescindível a 
atribuição de um montante superior para a exe-
quibilidade de projetos de cooperação entre o 
Município e as entidades envolvidas, mediante 
a devida fundamentação e aprovação pela Câ-
mara.

Artigo 18.º
Contratualização

1 - Os apoios financeiros são atribuídos me-
diante a celebração de protocolo ou, quando 
legalmente exigível, sob a forma de contrato-
-programa, conforme minuta a aprovar pela 
Câmara Municipal de Gaia, que preveja os direi-
tos e deveres das partes outorgantes, os obje-

tivos a atingir, o prazo de execução das ações 
a desenvolver, a quantificação e qualificação do 
apoio, os instrumentos de verificação da aplica-
ção dos recursos, o modo de acompanhamento 
da execução e as sanções em caso de incum-
primento, sem prejuízo da introdução de outros 
elementos que se revelem necessários, nome-
adamente, por força de dispositivos legais es-
pecíficos aplicáveis em função da natureza do 
projeto ou atividade.
2 - A aprovação de quaisquer apoios pela Câ-
mara Municipal deve ser sempre precedida de 
informação relativa aos respetivos cabimentos 
orçamentais e ao cumprimento dos requisitos 
referidos nos artigos 8.º a 11.º do presente Re-
gulamento.
3 - Após aprovação do apoio pela Câmara Mu-
nicipal e celebração do respetivo protocolo ou 
contrato-programa, este deve ser sujeito a re-
gisto de compromisso.

SECÇÃO II
APOIOS NÃO FINANCEIROS

Artigo 19.º
Requisitos da Atribuição

1 - As entidades e organismo que pretendam 
beneficiar exclusivamente de apoios não finan-
ceiros, designadamente da cedência de equipa-
mentos, espaços físicos e outros meios técni-
cos, materiais e logísticos ou de divulgação por 
parte do Município de Vila Nova de Gaia para a 
realização de eventos ou o desenvolvimento de 
projetos ou atividades de interesse municipal 
ficam sujeitos, com as devidas adaptações, ao 
cumprimento do disposto nos artigos 8.º a 15.º 
e 18.º do presente Regulamento, salvaguardado 
o disposto no artigo seguinte. 
2 – Para efeito do disposto no artigo anterior 
devem constar do Protocolo ou Contrato-Pro-
grama normas relativas à manutenção, conser-
vação e gestão do bem cedido pelo Município.
3 – Não pode ser atribuído um apoio não fi-
nanceiro sempre que para a sua efetivação seja 
necessário a aquisição ou locação de bens ou 
serviços para aquele efeito específico entre o 
Município e terceiros.
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Artigo 20.º
Exceções

Os apoios não financeiros cujos encargos es-
timados sejam inferiores a cinco mil euros e 
não se destinem à área do desporto ficam dis-
pensados do cumprimento do disposto no nº 
1 do artigo anterior, sem prejuízo da instrução 
do procedimento administrativo conducente à 
autorização, pela Câmara Municipal, do apoio a 
prestar através da competente unidade orgâni-
ca dos serviços municipais, nos termos da res-
petiva regulamentação.

Artigo 21.º
Estimativa de encargos

1 - O cálculo dos encargos estimados dos 
apoios não financeiros é efetuado pelo Pelouro 
proponente com base nos custos de referência 
associados, entre outros, a mão-de-obra, equi-
pamentos, espaços físicos, meios técnicos-lo-
gísticos e de divulgação. 
2 – O cálculo efetuado, deve contabilizar, para 
efeitos do disposto no artigo anterior, eventuais 
isenções de taxas e outras receitas concedidas 
pelo Município no âmbito do apoio solicitado.

Artigo 22.º
Alienação, Oneração ou Cedência de Bens 

Imóveis
1- A alienação, oneração ou cedência da utiliza-
ção de bens imóveis do Município são, em regra, 
onerosas devendo realizar-se sempre mediante 
protocolo ou contrato de acordo com a ponde-
ração dos custos e benefícios e no quadro da 
legislação e regulamentação aplicáveis. 
2 - Em casos excecionais em que esteja de-
monstrado o relevante interesse público muni-
cipal da utilização e a cedência de imóveis seja 
gratuita, são responsabilidade do cessionário 
as despesas e encargos correspondentes.
3 - A cedência de utilização de bens imóveis 
é feita por um período de tempo determinado, 
a definir caso a caso e de forma fundamenta-
da, mediante o pagamento do valor correspon-
dente ou contrapartidas de interesse público 
equivalentes, a que acrescem os encargos de-
correntes da normal fruição do bem, designa-
damente, o consumo de eletricidade, água, gás, 
telecomunicações e condomínio.
4 – São ainda da responsabilidade do cessioná-

rio, salvo no caso de cedência para eventos pon-
tuais, os encargos com a realização de obras de 
adaptação, manutenção e conservação do imó-
vel cedido que se revelem necessárias.
5 – Os contratos de alienação ou protocolos ou 
cedência de imóveis do Município devem ficar 
sujeitos a ónus de inalienabilidade, sendo caso 
disso e prever uma cláusula de reversão obriga-
tória e imediata dos mesmos para a proprieda-
de ou posse do Município no caso de utilização 
indevida, impossibilidade de prossecução pela 
entidade beneficiária, ou com grave desvio, dos 
fins de interesse público para os quais os mes-
mos foram alienados ou cedidos.
6 – As entidades beneficiárias do gozo ou frui-
ção dos bens referidos no presente artigo são 
civil ou criminalmente responsáveis por todos 
os danos causados a terceiros decorrentes da-
quela utilização.

Artigo 23.º
Alienação ou cedência de bens móveis

1 - A cedência de bens móveis é, em regra, one-
rosa devendo realizar-se sempre de acordo com 
a ponderação dos custos e benefícios e no qua-
dro da legislação e regulamentação aplicáveis.
2 – Em casos excecionais e em que esteja de-
monstrado o interesse público municipal, a 
cedência pode ser gratuita, sendo sempre da 
responsabilidade do cessionário as respetivas 
despesas e encargos.
3 - A cedência de bens móveis, designadamen-
te infraestruturas, viaturas, máquinas, equipa-
mentos ou similares é temporária, preferen-
cialmente por períodos não superiores a sete 
dias, passíveis de renovação, implicando o pa-
gamento de uma verba, ou contrapartida de in-
teresse público equivalente, cujo valor é fixado 
ou estimado, caso a caso, nos termos legais e 
regulamentares aplicáveis, consoante o bem a 
utilizar, o número de dias de utilização e o seu 
desgaste. 
4 – Por iniciativa municipal, podem ser cedidos, 
a título definitivo e gratuito para os fins previs-
tos no presente regulamento, bens móveis que 
não sejam essenciais para a prossecução das 
atribuições municipais, mediante anúncio a pu-
blicitar em edital e no sítio institucional do Mu-
nicípio na internet.
5 – Do anúncio a que se refere o número ante-
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rior devem constar, designadamente:
a) O prazo para apresentação das candidaturas 
dos interessados;
b) O valor atribuído ao bem a ceder;
c) Os critérios gerais e, ou, especiais de atribui-
ção do bem; e
d) As sanções pelo incumprimento da afetação 
dada ao bem.
6 – Das candidaturas a apresentar nos termos 
do número anterior constam, designadamente:
a) A afetação de interesse municipal a dar ao 
bem;
b) O número de beneficiários que utilizarão o 
bem; e
c) A fundamentação da necessidade do bem.
7- Os encargos ou despesas com a utilização 
dos bens cedidos, tais como transporte, com-
bustível, seguros e licenças, são da responsa-
bilidade da entidade beneficiária, a qual fica 
responsável pelas multas, coimas ou contraor-
denações que, eventualmente, ocorram durante 
a cedência.
8 – As entidades beneficiárias dos bens móveis 
são civil ou criminalmente responsáveis por to-
dos os danos causados a terceiros decorrentes 
daquela utilização.

CAPÍTULO IV
CONTROLO, REVISÃO, INCUMPRIMENTO E 

SANÇÕES

Artigo 24.º
Controlo e Fiscalização da Aplicação dos 

Apoios
1 - A atribuição dos apoios previstos no presen-
te Regulamento obriga à aceitação pelas enti-
dades beneficiárias do exercício dos poderes 
de fiscalização por parte do Município, nome-
adamente a realização de vistorias ao local e a 
análise de relatórios de execução, destinados a 
controlar a correta aplicação daqueles benefí-
cios.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, 
as entidades apoiadas apresentam no final da 
realização do projeto ou atividade, um relató-
rio de execução física e financeira, com expli-
citação dos resultados alcançados, de modelo 
aprovado pela Câmara Municipal a disponibili-
zar pelos serviços de atendimento e na Inter-
net, no sítio institucional do Município, o qual 

é previamente analisado no âmbito do Pelou-
ro respetivo da Câmara Municipal que, por sua 
vez, o remete à unidade orgânica competente, 
para registo, verificação do cumprimento dos 
requisitos previstos no presente Regulamento e 
na Lei e ulteriores efeitos.
3 - Sem prejuízo da obrigatoriedade da entrega 
dos relatórios de execução financeira e física, 
o Município de Vila Nova de Gaia reserva-se o 
direito de, a todo o tempo, solicitar a apresen-
tação de justificações adicionais da aplicação 
dos apoios concedidos para aferir da sua cor-
reta aplicação e realizar auditorias aos projetos 
ou atividades apoiados no âmbito do presente 
regulamento, devendo as entidades beneficiá-
rias cooperar e disponibilizar toda a documen-
tação adequada para o efeito.

Artigo 25.º
Revisão do Protocolo ou Contrato-Programa

O protocolo ou contrato-programa celebrados, 
mediante prévia deliberação da Câmara Muni-
cipal, podem ser objeto de revisão, por acordo 
das partes, ou unilateralmente, pelo Município, 
quando tal se mostre estritamente necessário, 
por imposição legal ou razões de ponderoso in-
teresse público, nos termos legais.

Artigo 26.º
Incumprimento e Sanções

1 - A grave violação ou incumprimento pelo be-
neficiário das obrigações contratualmente es-
tabelecidas, nomeadamente, dos projetos ou 
atividades, das contrapartidas ou das condi-
ções por ele assumidas, constitui motivo para 
a resolução imediata do mesmo por parte do 
Município implicando a devolução, pelo benefi-
ciário, dos montantes recebidos e, ou, a rever-
são imediata dos bens cedidos, sem prejuízo do 
apuramento da responsabilidade civil, criminal 
ou outra aplicável, que ao caso couber, e do jus-
to ressarcimento do Município, nos termos da 
lei, por danos eventualmente sofridos.
2 - O grave incumprimento de normas legais ou 
regulamentares diretamente relacionadas com 
o objeto do instrumento contratual celebrado 
ou com outros projetos ou atividades apoiados 
no âmbito do presente Regulamento, constitui 
igualmente motivo para rescisão imediata do 
mesmo por parte do Município com as conse-
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quências previstas no número anterior.
3 - O incumprimento referido no presente arti-
go impede, ainda, a atribuição de novos apoios 
ao beneficiário num período a estabelecer pela 
Câmara Municipal e a registar no RBAM.
4 – A prestação de falsas declarações por parte 
do beneficiário tem as consequências previstas 
nos números anteriores, sem prejuízo de even-
tual responsabilidade criminal.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 27.º
Regime Transitório

1 – Os Protocolos ou Contratos-Programa para 
a concessão de apoios financeiros ou não finan-
ceiros vigentes já celebrados à data da entrada 
em vigor do presente Regulamento mantêm-se 
até ao seu termo sem prejuízo do disposto no 
número seguinte.
2 – Os Protocolos ou Contratos-Programa com 
cláusula de renovação automática, ou não, fi-
cam sujeitos, em caso de renovação, às normas 
previstas no presente Regulamento.

Artigo 28.º
Interpretação, Integração e Direito Subsidiário
Os casos não previstos neste Regulamento são 
resolvidos de harmonia com a lei geral apli-
cável, designadamente, o Código do Procedi-
mento Administrativo, o Título I da Parte III do 
Código dos Contratos Públicos, e, em especial, 
no domínio dos apoios ao desporto, com o dis-
posto na Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro) e 
o Regime jurídico dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, aprovado pelo DL 
n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Artigo 29.º
Norma Revogatória

1 - Com a entrada em vigor do presente Regula-
mento são revogados os Regulamentos Munici-
pais de Atribuição de Benefícios Públicos e de 
Apoio ao Desporto em vigor salvaguardado o 
disposto no n.º 1 do artigo 27.º.
2 - As remissões feitas para os Regulamentos 
revogados ou alterados pelo presente Regula-
mento, consideram-se automaticamente feitas 

para este novo diploma regulamentar

Artigo 30.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia 
imediato ao da sua publicação nos termos le-
gais.
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