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A.1. PROJETO DE REGULAMENTO DO ARQUI-
VO MUNICIPAL SOPHIA DE MELLO BREYNER

NOTA JUSTIFICATIVA
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO DO 
ARQUIVO MUNICIPAL SOPHIA DE MELLO BREYNER
Lei Habilitante: O presente Regulamento é elabora-
do ao abrigo e nos termos dos artigos 112.º n.º 7 e 
241.º da Constituição da República Portuguesa, do 
artigo 33.º, n.º 1 alínea k), conjugado com o artigo 
25.º, n.º 1 alínea g), ambos do anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 10.º, n.º 
2 do Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro, e da 
Portaria nº 412/2001, de 17 de abril (Regulamento 
Arquivístico para as Autarquias Locais) com as alte-
rações que lhe foram introduzidas pela Portaria nº 
1253/2009, de 14 de outubro.
Síntese do conteúdo: Definem-se, através deste 
novo regulamento, as funções do Arquivo Municipal 
Sofia Melo Breyner, articulando, em condições de 
eficácia e eficiência, a sua relação com os restan-
tes serviços, órgãos e empresas municipais, assim 
como com o público em geral.
Motivação do Projeto: O património arquivístico 
municipal de Vila Nova de Gaia passou a ser promo-
vido, conservado, preservado e difundido, a partir 
de um equipamento próprio designado por Arquivo 
Municipal Sophia de Mello Breyner, sem que tal te-
nha sido objeto de previsão regulamentar;
Uma gestão verdadeiramente eficiente da docu-
mentação produzida e recebida pela Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, assim como pelos res-
tantes órgãos e empresas municipais, depende de 
regras pré-estabelecidas atualizadas que garantam 
a sua recolha, tratamento, preservação, controlo 
e comunicação, no quadro da legislação e regula-
mentação arquivística aplicável.
Publicitação do procedimento, audiência de inte-
ressados e consulta pública: Nos termos do artigo 
98.º do novo Código do Procedimento Administrati-
vo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, o início do procedimento deste regu-
lamento foi desencadeado por deliberação da Câ-
mara Municipal, de 24 de outubro de 2016, tendo 
sido publicitado na Internet, no sítio institucional do 
Município de Vila Nova de Gaia, com as indicações 
relativas ao órgão decisor, à data em que o proce-
dimento se iniciou, ao seu objeto e à forma como 
se pode processar a constituição como interessados 
e a apresentação de contributos para a elaboração 
do regulamento.
Elaborado o projeto de regulamento, o mesmo de-
verá ser submetido pela Câmara Municipal a au-
diência dos interessados e, ou, consulta pública, 
para recolha de sugestões, nos termos dos artigos 
100.º e 101.º do CPA, devendo ser ouvido, ainda, 
nos termos legais, o Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo (ANTT), nos termos do artigo 10.º, n.º 2 do 

Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro, que define 
o regime geral dos arquivos e do património arqui-
vístico.
Ponderação de Custos e Benefícios – As medidas 
projetadas neste regulamento com os benefícios 
decorrentes da motivação expressa anteriormente 
não acarretam qualquer acréscimo de custos para 
o Município. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 31 de ou-
tubro de 2016

PREÂMBULO
Considerando que:
1. O património arquivístico municipal de Vila Nova 
de Gaia passou a ser promovido, conservado, pre-
servado e difundido, a partir de um equipamento 
próprio designado por Arquivo Municipal Sophia de 
Mello Breyner, sem que tal tenha sido objeto de 
previsão regulamentar;
2. Uma gestão verdadeiramente eficiente da docu-
mentação produzida e recebida pela Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, assim como pelos res-
tantes órgãos e empresas municipais, depende de 
regras pré-estabelecidas atualizadas que garantam 
a sua recolha, tratamento, preservação, controlo 
e comunicação, no quadro da legislação e regula-
mentação arquivística aplicável;
3. Importa, assim, definir, através de um novo re-
gulamento, as funções do Arquivo Municipal Sofia 
Melo Breyner, articulando, em condições de eficácia 
e eficiência, a sua relação com os restantes ser-
viços, órgãos e empresas municipais, assim como 
com o público em geral.
4. Durante o período de consulta pública foram re-
colhidas sugestões dos interessados nos termos e 
para os efeitos do artigo 101º, nº 1 do Código do 
Procedimento Administrativo e foi ouvido, nos ter-
mos legais, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
(ANTT).
5. Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
112.º n.º 8 e 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, do artigo 33.º, n.º 1 alínea k), con-
jugado com o artigo 25.º, n.º 1 alínea g), ambos 
do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
do artigo 10.º, n.º 2 do Decreto-Lei nº 16/93, de 
23 de janeiro e da Portaria nº 412/2001, de 17 de 
abril (Regulamento Arquivístico para as Autarquias 
Locais), com as alterações que lhe foram introduzi-
das pela Portaria nº 1253/2009, de 14 de outubro, 
sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia 
Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova o seguinte 
Regulamento:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
(Lei habilitante)

A. REGULAMENTOS
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O presente Regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos dos artigos 112.º n.º 7 e 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, do arti-
go 33.º, n.º 1 alínea k), conjugado com o artigo 
25.º, n.º 1 alínea g), ambos do anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 10.º, n.º 
2 do Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro, e da 
Portaria nº 412/2001, de 17 de abril (Regulamento 
Arquivístico para as Autarquias Locais) com as alte-
rações que lhe foram introduzidas pela Portaria nº 
1253/2009, de 14 de outubro.

Artigo 2º
(Objeto)

1. O presente Regulamento cria o Arquivo Munici-
pal Sophia Mello Breyner, doravante designado por 
AMSMB e estabelece as normas gerais do seu fun-
cionamento. 
2. O AMSMB, com sede na Rua Conselheiro Velo-
so da Cruz, 711-723, em Vila Nova de Gaia e na 
dependência da Divisão Administrativa de Atendi-
mento e Arquivo do Município de Vila Nova de Gaia 
tem por função, recolher, conservar e difundir toda 
a documentação arquivística da autarquia, nos ter-
mos legais e regulamentares, incluindo os conjun-
tos não orgânicos de documentos de arquivo que 
revistam, para a autarquia, interesse cultural rele-
vante.

Artigo 3º
(Documentação arquivística)

Para efeitos do presente Regulamento entende-
-se por documentação arquivística da autarquia, o 
conjunto de documentos, qualquer que seja a sua 
data ou suporte material, reunidos no exercício da 
atividade do Município de Vila Nova de Gaia, pe-
los seus órgãos, serviços ou empresas municipais, 
bem como por quaisquer associações, fundações 
ou outras entidades em que o mesmo exerça in-
fluência dominante, e conservados, respeitando a 
organização original, tendo em vista objetivos de 
gestão administrativa, de prova ou de informação, 
ao serviço do Município, dos investigadores e dos 
cidadãos em geral.

Artigo 4º
(Competências)

Compete à Divisão Administrativa de Atendimento 
e Arquivo do Departamento de Administração Geral 
do Município:
a) Gerir os recursos técnicos, tecnológicos e mate-
riais afetos às instalações do AMSMB;
b) Desenvolver os procedimentos técnicos arquivís-
ticos relativamente a toda a documentação que se 
encontre sob sua custódia que lhe seja remetida 
pelos diversos órgãos e serviços do Município, bem 
como pelas Empresas e demais entidades do perí-
metro municipal referidas no artigo anterior, Fun-

dações e Agências Municipais;
c) Promover, nos termos legais e decorridos os pra-
zos estipulados por lei, a inutilização de documen-
tos;
d) Exercer outras funções, nomeadamente no do-
mínio da conservação, valorização e gestão do pa-
trimónio arquivístico, relativamente à documenta-
ção referida na alínea b). 
e) Promover o cumprimento do presente Regula-
mento, de toda a legislação respeitante a procedi-
mentos arquivísticos, bem como de todas as nor-
mas técnicas nacionais e internacionais adotadas 
pelo órgão de tutela;
f) Promover ações de recolha de arquivos de natu-
reza privada, com interesse para a História conce-
lhia, mediante a assinatura de protocolos, garantin-
do sempre a sua difusão;
g) Organizar os processos de candidatura no âmbi-
to do Quadro Comunitário de Apoio em cooperação 
com os restantes serviços;
h) Ampliar a oferta no âmbito da gestão e preser-
vação de arquivos digitais, com o fim de garantir a 
salvaguarda da memória digital para preservar as 
fontes de conhecimento da memória do Município e 
do concelho de Vila Nova de Gaia;
i) Melhorar o processo de digitalização e de pre-
servação digital através da produção de um plano 
de digitalização e preservação racionalizando o pro-
cesso de digitalização numa ótica transversal a to-
dos os serviços do Município de âmbito patrimonial;
j) Aumentar a disponibilidade e a acessibilidade à 
informação de arquivo bem como a capacidade de 
resposta de serviço, mediante a publicação na in-
ternet de um número crescente de conteúdos rela-
tivos ao acervo arquivístico municipal;
k) Implementar medidas para integrar a Rede Por-
tuguesa de Arquivos, garantindo assim o acesso 
de conteúdos arquivístico através do portal gerado 
pelo órgão de tutela, alcançando assim o público 
nacional e internacional;
l) Promover a diversificação de públicos com o fim 
de incrementar o conhecimento do património ar-
quivístico municipal junto do cidadão, difundindo 
valores transversais como a cidadania, transparên-
cia e prestação de contas e também mediante a 
aproximação aos estabelecimentos de ensino com 
a organização de publicações, exposições, cursos, 
palestras, conferências e visitas guiadas.

Título II
DO INGRESSO DOS DOCUMENTOS NO ARQUI-

VO

Capítulo I
Recolha

Artigo 5º
(Envio da documentação para o AMSMB)



Nº 73 | 19 de janeiro 2017 | Boletim Extraordinário

www.cm-gaia.pt 5

1. Findos os prazos de conservação administrativa 
fixados na lei, ou em situação devidamente justi-
ficada pelo responsável hierárquico, os órgãos e 
serviços do Município, bem como as empresas e 
demais entidades da administração de âmbito mu-
nicipal, devem promover o envio da respetiva do-
cumentação para o AMSMB para adequada avalia-
ção documental.
2. A remessa da documentação será objeto de 
agendamento prévio a estabelecer de acordo com a 
conveniência de cada serviço produtor e do AMSMB.
3. O ingresso de documentos ou fundos, nomeada-
mente os de interesse cultual relevante, não pro-
venientes das entidades referidas no nº 1 deste 
artigo, processa-se a título de compra, depósito, 
doação, legado, permuta ou reintegração.

Artigo 6º
(Condições de envio)

1. A documentação deve ser enviada ao AMSMB, 
nas seguintes condições:
a) Em livros encadernados, quando as unidades do-
cumentais assim se apresentam na sua forma ori-
ginal;
b) Em livros encadernados, quando as unidades 
documentais assim o exijam;
c) Em pastas ou caixas de arquivo, de modelo uni-
formizado, previamente requisitadas e fornecidas 
pelo AMSMB.
2. A documentação deve, ainda, ser acompanhada 
dos respetivos instrumentos de trabalho, em supor-
te de papel e/ou eletrónico, que garantam o acesso 
e controlo sobre essa documentação ao AMSMB.
3. Os processos e requerimentos a incorporar de-
vem ser devidamente paginados e encerrados com 
o respetivo termo, assinado e datado.
4. Toda a documentação a incorporar fisicamente 
deve constar de descrição a nível da peça em fi-
cheiro eletrónico fornecido pelo AMSMB, garantindo 
assim a incorporação eletrónica de dados imediata 
e simultânea. 

Capítulo II
Seleção e avaliação

Artigo 7º
(Comissão de Avaliação)

1. O procedimento de seleção e avaliação docu-
mental processa-se de acordo com as disposições 
legais aplicáveis e são da responsabilidade de uma 
Comissão de Avaliação.
2. A Comissão de Avaliação é composta pelo res-
ponsável técnico do AMSMB e por elementos dos 
serviços produtores da documentação designados 
para o efeito pelo Presidente da Câmara ou Verea-
dor com competência delegada.
3. À Comissão de Avaliação cabe, designadamente:
a) Apreciar as propostas de conservação elabo-

radas pelas Direções Municipais ou pelos serviços 
produtores;
b) Definir o interesse histórico da documentação, 
de acordo com a avaliação elaborada segundo me-
todologia e demais disposições legais aplicáveis 
pelo órgão de tutela em matéria de política arqui-
vística nacional.

Capítulo III
Tratamento da documentação

Artigo 8º
(Tratamento arquivístico)

1. O AMSMB procede ao tratamento arquivístico 
inerente à sua função de forma a tornar a sua do-
cumentação adequada a ser utilizada pelos serviços 
do Município.
2. O tratamento arquivístico consiste na elaboração 
e utilização de diversos instrumentos de trabalho 
considerados adequados ao eficaz funcionamento 
do Arquivo.
3. Toda a documentação identificada como sendo 
de conservação permanente é gerida pelos méto-
dos mais adequados da arquivística contemporâ-
nea.
4. O Arquivo promove a elaboração dos instrumen-
tos de pesquisa adequados aos diversos fundos do-
cumentais.

Artigo 9º
(Medidas de Conservação)

Compete ao AMSMB zelar pela boa conservação dos 
documentos à sua guarda, através da implementa-
ção das seguintes medidas:
a) Controlo e monitorização das adequadas condi-
ções de segurança e ambientais nos termos do Sis-
tema de Gestão da Qualidade do Município;
b) Promoção de medidas de conservação e restauro 
dos documentos danificados;
 c) Transferência sistemática de suporte a nível de 
arquivo digital, tendo em vista a preservação e sal-
vaguarda dos originais, bem como garantir o aces-
so continuado a esse arquivo digital.
Capítulo IV
Eliminação de documentação

Artigo 10º
(Responsabilidade Exclusiva)

Compete exclusivamente ao serviço municipal res-
ponsável pelo AMSMB toda e qualquer eliminação 
da documentação produzida pelos serviços do Mu-
nicípio e pelas entidades referidas no n.º 1 do arti-
go 5.º do presente Regulamento.

Título III
DIFUSÃO DA DOCUMENTAÇÃO
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Capítulo I
(Disposição geral)

Artigo 11º
(Meios de difusão)

A difusão dos documentos pode ser efetuada atra-
vés:
a) Consulta e serviço de leitura;
b) Requisição interna de documentos; 
c) Ações de divulgação do património arquivístico 
municipal levadas a cabo pelo AMSMB, por si, ou 
em colaboração com outros serviços.

Capítulo II
Consulta e serviço de leitura

Artigo 12º
(Horário de Funcionamento)

O AMSMB funciona com o mesmo horário de aber-
tura ao público estabelecido para os demais ser-
viços de expediente do Município de Vila Nova de 
Gaia.

Artigo 13º
(Admissão à leitura)

A admissão à leitura no AMSMB é permitida após 
preenchimento da ficha de leitura de documentos 
de arquivo ou da requisição e da apresentação de 
documento de identificação pessoal.

Artigo 14º
(Fins de investigação)

1. Salvo o caso em que estiver estabelecido ou for 
aconselhável um período de incomunicabilidade, 
pode ser efetuada a consulta de toda a documenta-
ção para fins de investigação particular.
2. Para efeito de consulta, o interessado indica os 
seguintes elementos:
a) Identificação pessoal;
b) Indicação da natureza e objeto de investigação.

Artigo 15º
(Condições de utilização)

O utilizador particular que recorra ao serviço de lei-
tura do AMSMB, fica obrigado ao cumprimento do 
disposto nos artigos 14.º a 18.º deste Regulamento 
e, caso haja lugar à reprodução de documentos, 
ao pagamento das taxas municipais constantes no 
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 
em vigor.

Artigo 16º
(Depósito de Trabalhos)

Caso o utilizador efetue trabalhos onde figurem do-
cumentos ou informação provenientes do AMSMB 
deve fazer menção expressa da respetiva fonte 
nos mesmos ficando ainda obrigado a fornecer ao 
AMSMB duas cópias daqueles trabalhos uma das 

quais para depósito neste Arquivo sendo a outra 
destinada à Biblioteca Municipal.

Artigo 17º
(Consulta)

A consulta só pode ser efetuada no espaço disponi-
bilizado, para o efeito, pelo AMSMB, salvo as exce-
ções previstas pelo presente Regulamento quanto 
a requisições efetuadas aos serviços produtores e a 
requisições da Assembleia Municipal, da Presidên-
cia da Câmara e Vereação.

Artigo 18º
(Regras de consulta e manuseamento)

A fim de garantir a conservação dos documentos 
de arquivo, o utilizador deve cumprir as regras de 
consulta e manuseamento de documentos supe-
riormente aprovadas e afixadas na sala de leitura.

Capítulo III
Empréstimo

Secção I
Disposições Gerais

Artigo 19º
(Noção)

O empréstimo consiste na cedência temporária de 
documentos de arquivo para fins de exposição a 
entidades externas ao Município.

Artigo 20º
(Condições de Empréstimo)

O empréstimo só pode ter lugar após:
a) Autorização do Presidente da Câmara ou do Ve-
reador com competências delegadas, sob parecer 
técnico do responsável pelo AMSMB;
b) Registo e apresentação de apólice de seguro 
contra todos os riscos.

Secção II
Empréstimo para exposições

Artigo 21º
(Requerimento)

A entidade organizadora da exposição deve reque-
rer, com antecedência mínima de trinta dias rela-
tivamente à data prevista para a saída dos docu-
mentos a expor, especificando os procedimentos 
obrigatórios a cumprir no empréstimo da documen-
tação para exposição.

Artigo 22º
(Saída dos documentos do AMSMB)

1. Os documentos só podem sair do AMSMB me-
diante prévia autorização do Presidente da Câmara 
Municipal, ou Vereador com competência delegada 
e após parecer do responsável pelo serviço.
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2. A autorização a que se refere o número anterior 
não é concedida se o estado de conservação das 
peças e/ou as circunstâncias da exposição o desa-
conselharem.

Artigo 23º
(Avaliação e Seguro)

1. O Município fixa o valor de cada peça, objeto de 
empréstimo, fazendo esta avaliação parte integran-
te do despacho de autorização a que se refere o nº 
1 do artigo anterior. 
2. Os documentos que saírem do AMSMB têm de 
estar abrangidos por uma apólice de seguro válida 
durante o período de tempo que os mesmos estive-
rem fora do Arquivo.
3. A entidade organizadora celebra o contrato de 
seguro com base no valor constante da avaliação a 
que se refere o nº 1 do presente artigo.
4. Os documentos a emprestar só podem sair do 
AMSMB mediante a entrega da apólice do seguro 
ou documento comprovativo de que a mesma foi 
emitida.

Artigo 24º
(Auto de entrega)

1. Os documentos são retirados do Arquivo por 
pessoal devidamente credenciado, mediante a as-
sinatura de um auto de entrega. 
2. O auto de entrega faz referência ao estado de 
conservação dos documentos emprestados, caso o 
responsável pelo Arquivo o entenda por convenien-
te.

Artigo 25º
(Prazo máximo de empréstimo)

Não podem ser autorizados empréstimos de docu-
mentos para exposições com duração superior a 
dois meses, não contando para o efeito o período 
de montagem e de devolução.

Artigo 26º
(Encargos)

1. Os encargos com a embalagem e o transporte 
ficarão a cargo da entidade organizadora da expo-
sição.
2. A embalagem e o transporte devem ser dese-
javelmente realizados por uma empresa especia-
lizada e por forma a que os documentos sejam 
devidamente acondicionados a fim de evitar a de-
terioração das peças.
3. Quando o valor ou estado de conservação dos 
documentos o aconselhe, pode o AMSMB exigir a 
utilização de embalagens especiais.

Artigo 27º
(Reprodução dos documentos)

1. Os documentos cujo empréstimo tenha sido au-
torizado devem ser reproduzidos em microfilme, 

suporte digital ou fotografia pelos serviços munici-
pais previamente à sua entrega.
2. Os encargos com a reprodução são responsabili-
dade da entidade organizadora da exposição.

Artigo 28º
(Despesas de Restauro)

Caso seja necessário, por razões de conservação, 
realizar algum tipo de restauro nos documentos a 
emprestar, os encargos com o mesmo são respon-
sabilidade da entidade organizadora da exposição.

Artigo 29º
(Autorização de Saída do País)

A entidade organizadora da exposição é responsá-
vel pelos trâmites de autorização de saída de curta 
e média duração, do país, bem como de eventuais 
trâmites alfandegários.

Artigo 30º
(Obrigações da entidade organizadora)

1. À entidade organizadora da exposição compete 
zelar pela segurança e conservação dos documen-
tos expostos mediante uma vigilância permanente, 
adequados sistemas de segurança, deteção e extin-
ção de incêndios, controlo ambiental de humidade, 
nos seguintes termos:
a) Humidade relativa entre 50 e 60%;
b) Temperatura entre 18 a 22 C.º-;
c) Luz, iluminação artificial indireta próxima dos 50 
lux.
2. À entidade organizadora da exposição compete, 
promover pela correta instalação das peças em vi-
trinas fechadas, com possibilidade de renovação de 
ar, abstendo-se de utilizar na montagem das mes-
mas qualquer elemento perfurador, aderente, ou 
similar suscetível de os danificar.

Artigo 31º
(Proibição de Reprodução)

Não é permitida a reprodução dos documentos em-
prestados sem prévia autorização do Município de 
Vila Nova de Gaia.

Artigo 32º
(Identificação nos Catálogos)

1. O material associado à divulgação da exposição, 
designadamente catálogo, revistas, desdobráveis e 
site, deve identificar a entidade detentora dos do-
cumentos.
2. Devem ser disponibilizados ao Município, pelo 
menos, dois exemplares do catálogo, ou de outros 
documentos equivalentes destinados à Biblioteca 
Municipal e ao AMSMB.

Artigo 33º
(Devolução)

1. Concluída a exposição os documentos serão de-
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volvidos no prazo fixado no despacho que autorizou 
o empréstimo.
2. No ato de receção dos documentos e antes de 
ser assinado o respetivo auto, o AMSMB procede 
a uma revisão do estado de conservação dos mes-
mos.
3. Caso se verifique alguma anomalia, disso se dá 
nota no auto de devolução, informando o Presi-
dente da Câmara desse facto, para apuramento de 
eventuais responsabilidades. 

Capítulo IV
Requisições

Artigo 34º
(Requisição Interna)

1. Os serviços do Município podem solicitar docu-
mentação administrativa ao AMSMB, por meio de 
requisição devidamente assinada.
2. A saída física de documentos do AMSMB deve 
ficar restringida a casos devidamente fundamen-
tados pelos dirigentes, competindo ao AMSMB di-
ligenciar os procedimentos técnicos necessários ao 
seu dispor para que a requisição eletrónica corres-
ponda à disponibilização digital do documento so-
licitado.
3. Os documentos que, pela sua natureza, sejam 
considerados confidenciais apenas serão fornecidos 
mediante autorização escrita dos dirigentes.

Artigo 35º
(Competência e modo de requisição)

1. A requisição de documentação ao AMSMB deve 
ser feita obrigatoriamente através de modelo pró-
prio em suporte papel e/ou eletrónico;
2. Apenas podem efetuar requisições ao AMSMB 
os trabalhadores autorizados, pelos respetivos di-
rigentes, para o efeito.
3. O AMSMB dispõe de uma listagem com os no-
mes, números de ordem e assinaturas/rubricas, 
dos dirigentes e trabalhadores autorizados a visar 
as requisições, bem como uma lista de logins de 
utilizadores para o caso das requisições eletrónicas.
4. O dirigente cuja unidade orgânica necessite de 
requisitar documentos ao AMSMB envia a lista de 
trabalhadores autorizados para o efeito, com os 
nomes, números de ordem e assinaturas/rubricas 
dos dirigentes e trabalhadores autorizados a visar 
as requisições, bem como uma lista de logins de 
utilizadores para o caso das requisições eletrónicas.
5. A documentação requisitada só pode permane-
cer no serviço requisitante até ao máximo de trinta 
dias, com possibilidade de uma renovação median-
te apresentação de novo pedido devidamente fun-
damentado.
6. O AMSMB fornece ao serviço requisitante o im-
presso das requisições, as quais são numeradas or-
denadamente.

7. As requisições devem ser preenchidas com cla-
reza e precisão, sendo apenas consideradas válidas 
as requisições com assinatura legível salvo no caso 
das assinaturas digitais ou por chancela.

Artigo 36º
(Requisição em suporte papel)

Nos casos de requisição em suporte papel:
a) A entidade requisitante deve reservar para si a 
cópia e procede à entrega do original.
b) Durante o período de tempo que os documentos 
se encontrem no serviço requisitante as fichas de 
requisição são arquivadas, por ordem cronológica.
c) Diariamente é atribuído e registado um número 
de entrada das requisições ao AMSMB.

Artigo 37º
(Revalidação de requisição)

1. Terminado o período de permanência no servi-
ço requisitante da documentação, o AMSMB solicita 
ao serviço respetivo a devolução imediata da docu-
mentação ou a apresentação de pedido de renova-
ção da requisição.
2. A revalidação das requisições efetuada através 
de meios eletrónicos ou em papel, é feita mediante 
uma nova requisição.
3. Apenas é permitida uma renovação por requisi-
ção.

Capítulo V
Devolução

Artigo 38º
(Recibo)

No ato de devolução o serviço requisitante deve 
apresentar o duplicado no qual será aposto o ca-
rimbo do AMSMB sobre a assinatura do trabalhador 
que recebeu a documentação e com a data de de-
volução.

Artigo 39º
(Regularização de Processos)

Caso seja detetada a falta de documentos de um 
processo ou este vier desorganizado, deve o AMSMB 
devolvê-lo ao serviço requisitante para regulariza-
ção da falta detetada.

CAPÍTULO VI
Deveres dos Trabalhadores afetos ao AMSMB

Artigo 40º
(Trabalhadores afetos ao AMSMB)

Ao AMSMB devem ser afetos, preferencialmente, os 
seguintes trabalhadores:
a) Técnicos superiores e assistentes técnicos com 
formação na área de arquivo;
b) Técnicos superiores e assistentes técnicos com 
formação nas áreas de conservação e restauro, ex-
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tensão cultural, extensão educativa e de informá-
tica; 
c) Assistentes técnicos e assistentes operacionais 
com formação na área administrativa.

Artigo 41º
(Responsável pelo AMSMB)

Ao dirigente dos serviços municipais responsável 
pelo AMSMB compete dirigir, orientar, controlar e 
executar toda a atividade arquivística inerente à 
função, designadamente:
a) O cumprimento das presentes disposições regu-
lamentares;
b) Providenciar a segurança do acervo documental 
existente no AMSMB;
c) Promover a constituição de uma equipa de ava-
liação para atribuição do destino final das séries ar-
quivísticas de acordo com os postulados técnicos 
veiculados pelo órgão de gestão da política nacional 
de arquivos;
d) Dirigir a atividade desenvolvida pelos trabalha-
dores;
e) Orientar todo o tratamento arquivístico;
f) Promover e controlar a incorporação de nova do-
cumentação;
g) Emitir parecer sobre a documentação produzi-
da no âmbito das normas existentes sobre gestão 
documental, em matéria de classificação, controlo 
de vocabulário e gestão de ciclo de vida mediante 
a definição de prazo de conservação expresso em 
anos da documentação do Município;
h) Emitir parecer técnico sobre os empréstimos;
i) Coordenar ações no âmbito da conservação, res-
tauro, reprodução e difusão dos acervos documen-
tais;
j) Zelar pela qualidade do serviço, em conformida-
de com a legislação e normas existentes aplicáveis, 
bem como por outros compromissos legais assu-
midos pelo Município em matéria de património ar-
quivístico.

Artigo 42º
(Competências dos trabalhadores afetos ao 

AMSMB)
Compete aos trabalhadores afetos ao AMSMB, de 
acordo com a sua carreira e sob orientação do res-
ponsável:
a) Receber, conferir, registar e ordenar os docu-
mentos, em suporte papel e/ou eletrónico, envia-
dos pelas distintas unidades orgânicas municipais;
b) Atualizar e manter devidamente organizados os 
instrumentos de pesquisa necessários à eficiência 
do serviço;
c) Zelar pela conservação dos documentos;
d) Retificar e/ou substituir as pastas e/ou caixas 
que servem de suporte à instalação da documen-
tação;
e) Respeitar os prazos legalmente fixados quanto 

à seleção e eliminação da documentação rececio-
nada;
f) Superintender o serviço de consulta e de leitura;
g) Fornecer a documentação solicitada, mediante 
as respetivas autorizações e requisições, bem como 
a documentação para as diversas atividades de co-
municação e de difusão;
h) Facultar, mediante as necessárias autorizações, 
a reprodução de documentos nos meios técnicos 
mais adequados; 
i) Facultar aos serviços municipais e ao público 
a leitura de toda a documentação solicitada cujo 
acesso não esteja condicionado pela legislação es-
pecífica em vigor.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais

Artigo 43.º
(Revogação)

1. É revogado o Regulamento do Arquivo do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia sendo igualmente revo-
gadas quaisquer outras normas regulamentares do 
Município que contrariem o disposto no presente 
Regulamento. 
2. As remissões feitas para os preceitos do Regu-
lamento ora revogado consideram-se automatica-
mente transpostas para as disposições equivalen-
tes do presente Regulamento.

Artigo 44.º
(Entrada em Vigor)

O presente Regulamento entra em vigor no dia se-
guinte ao da sua publicação.

A.2. PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL 
DO COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO 
DE VILA NOVA DE GAIA

NOTA JUSTIFICATIVA
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO MUNI-
CIPAL DO COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁ-
RIO DE VILA NOVA DE GAIA
Lei Habilitante: O presente Regulamento foi elabo-
rado ao abrigo do preceituado nos artigos 241º da 
Constituição da República Portuguesa, artigo 25º, 
alínea g) e 33º, nº 1, alínea k), ambos do anexo 
I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e no nº 1 
do artigo 79º do Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de 
janeiro.
Síntese do conteúdo: Estabelece as regras de fun-
cionamento das feiras do Município de Vila Nova 
de Gaia, as condições para o exercício da venda 
ambulante, bem como para o da atividade de pres-
tação de serviços de restauração ou de bebidas não 
sedentária, no concelho de Vila Nova de Gaia.
Motivação do Projeto: O Município de Vila Nova de 
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Gaia dispõe de um Regulamento Municipal do Co-
mércio e da Prestação de Serviços Não Sedentá-
rio em vigor desde 2015. Volvidos quase dois anos 
desde a aprovação daquele Regulamento sentiu-se 
a necessidade de introduzir regras mais rigorosas e 
mais adequadas à realidade do exercício do comér-
cio a retalho não sedentário, aperfeiçoando a sua 
organização e funcionamento.
Para o efeito, procedeu-se à alteração daquele Re-
gulamento definindo-se, não só, as condições de 
exercício do comércio a retalho não sedentário por 
feirantes e vendedores ambulantes como, também, 
da prestação de serviços de restauração ou de be-
bidas de carácter não sedentário. Estabelece-se, 
igualmente, o regime aplicável às feiras, recintos 
e locais onde tais atividades se realizam, aprovei-
tando-se para remeter para o regime legal todas 
as normas relativas ao regime sancionatório. Para 
evitar a dispersão dos preceitos alterados/revoga-
dos optou-se por revogar o atual Regulamento Mu-
nicipal do Comércio e da Prestação de Serviços Não 
Sedentário.
Publicitação do procedimento, audiência de inte-
ressados e consulta pública: Nos termos do artigo 
98.º do novo Código do Procedimento Administrati-
vo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, o início do procedimento deste regu-
lamento foi desencadeado por deliberação da Câ-
mara Municipal, de 24 de outubro de 2016, tendo 
sido publicitado na Internet, no sítio institucional do 
Município de Vila Nova de Gaia, com as indicações 
relativas ao órgão decisor, à data em que o proce-
dimento se iniciou, ao seu objeto e à forma como 
se pode processar a constituição como interessados 
e a apresentação de contributos para a elaboração 
do regulamento.
Elaborado o projeto de regulamento, o mesmo de-
verá ser submetido pela Câmara Municipal a au-
diência dos interessados e, ou, consulta pública, 
para recolha de sugestões, nos termos dos artigos 
100.º e 101.º do CPA, incluindo a audiência prévia 
das entidades representativas dos interesses em 
causa, nomeadamente das associações represen-
tativas dos feirantes, dos vendedores ambulantes 
e dos consumidores, nos termos do n.º 2 do artigo 
79.º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro.
Ponderação de Custos e Benefícios – As medidas 
projetadas neste regulamento com os benefícios 
decorrentes da motivação expressa anteriormente 
não acarretam qualquer acréscimo de custos para 
o Município. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 31 de ou-
tubro de 2016

PREÂMBULO
O Município de Vila Nova de Gaia dispõe de um Re-
gulamento Municipal do Comércio e da Prestação 
de Serviços Não Sedentário em vigor desde 2015. 

Volvidos quase dois anos desde a aprovação da-
quele Regulamento sentiu-se a necessidade de in-
troduzir regras mais rigorosas e mais adequadas 
à realidade do exercício do comércio a retalho não 
sedentário, disciplinando a sua organização e fun-
cionamento.
Para o efeito, procedeu-se à alteração daquele Re-
gulamento definindo-se as condições de exercício 
do comércio a retalho não sedentário por feirantes 
e vendedores ambulantes e de prestação de servi-
ços de restauração ou de bebidas de carácter não 
sedentário, bem como o regime aplicável às feiras e 
aos recintos onde as mesmas se realizam, tendo-se 
optado por revogar o atual Regulamento Municipal 
do Comércio e da Prestação de Serviços Não Se-
dentário dada a dispersão dos preceitos alterados/
revogados.
O presente Regulamento foi sujeito a consulta pú-
blica para recolha de sugestões, nos termos do 
artigo 101º do Código do Procedimento Adminis-
trativo tendo sido precedida, a sua aprovação, de 
audiência prévia das entidades representativas dos 
interesses em causa, nomeadamente das associa-
ções representativas dos feirantes, dos vendedores 
ambulantes e dos consumidores, nos termos do n.º 
2 do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 
de janeiro.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
79º do Decreto-lei n.º 10/2015 e nos termos dos 
artigos 25º, nº 1 alínea g) e 33º, n.º 1, alínea k), 
ambos do anexo I à Lei n.º 75/2013, de12 de se-
tembro, a Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, sob proposta da Câmara, aprova o seguinte 
“Regulamento Municipal do Comércio a Retalho Não 
Sedentário de Vila Nova de Gaia”, após terem sido 
cumpridas as referidas formalidades. 

Título I
Das Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante e Âmbito de Aplicação

1. O Regulamento Municipal do Comércio a Retalho 
Não Sedentário de Vila Nova de Gaia foi elaborado 
ao abrigo do preceituado nos artigos 241º da Cons-
tituição da República Portuguesa, artigo 25º, alínea 
g) e 33º, nº 1, alínea k), ambos do anexo I à Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro e no nº 1 do artigo 
79º do Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro.
2. O presente Regulamento estabelece as regras de 
funcionamento das feiras do Município de Vila Nova 
de Gaia, as condições para o exercício da venda 
ambulante, bem como para o da atividade de res-
tauração ou de bebidas não sedentária, no conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

Artigo 2.º
Definições
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Para efeitos do presente Regulamento, entende-se 
por: 
a) Atividade de comércio a retalho - a atividade de 
revenda ao consumidor final, incluindo profissionais 
e institucionais, de bens novos ou usados, tal como 
são adquiridos, ou após a realização de algumas 
operações associadas ao comércio a retalho, como 
a escolha, a classificação e o acondicionamento, 
desenvolvida dentro ou fora de estabelecimentos 
de comércio, em feiras, mercados municipais, de 
modo ambulante, à distância, ao domicílio e atra-
vés de máquinas automáticas; 
b) Atividade de comércio a retalho não sedentá-
ria - a atividade de comércio a retalho em que a 
presença do comerciante nos locais de venda, em 
feiras ou de modo ambulante, não reveste um ca-
ráter fixo e permanente, realizada nomeadamente 
em unidades móveis ou amovíveis; 
c) Atividade de restauração ou de bebidas não se-
dentária - a atividade de prestar serviços de ali-
mentação e de bebidas, mediante remuneração, 
em que a presença do prestador nos locais da pres-
tação não reveste um caráter fixo e permanente, 
nomeadamente em unidades móveis ou amovíveis, 
bem como em instalações fixas onde se realizem 
menos de 20 eventos anuais, com uma duração 
anual acumulada máxima de 30 dias;
d) Feira - o evento que congrega periódica ou oca-
sionalmente, no mesmo recinto, vários retalhistas 
que exercem a atividade com caráter não sedentá-
rio, na sua maioria em unidades móveis ou amoví-
veis, excetuados os arraias, romarias, bailes, pro-
vas desportivas e outros divertimentos públicos, os 
mercados municipais e os mercados abastecedo-
res, não se incluindo as feiras dedicadas de forma 
exclusiva á exposição de armas; 
e) Recinto de feira - o espaço público ou privado, 
ao ar livre ou no interior, destinado à realização de 
feiras, que preencha os requisitos estipulados na 
legislação em vigor; 
f) Feirante - a pessoa, singular ou coletiva, que 
exerce de forma habitual a atividade de comércio a 
retalho não sedentária em feiras; 
g) Vendedor ambulante - a pessoa, singular ou co-
letiva, que exerce de forma habitual a atividade de 
comércio a retalho de forma itinerante, incluindo 
em unidades móveis ou amovíveis instaladas fora 
de recintos de feiras;
h) Venda ambulante com caráter de permanência 
- exercício de atividade, de comércio a retalho de 
forma itinerante, em lugar fixo de ocupação tempo-
rária definido pelo Município;
i) Espaço de venda - área demarcada pelo Muni-
cípio para o exercício da atividade de comércio a 
retalho e prestação de serviços de restauração ou 
bebidas de carácter não sedentários;
j) Espaços de venda destinados a participantes oca-
sionais - espaços de venda próprios reservados nas 

feiras, para serem ocupados por participantes oca-
sionais, vendedores ambulantes, pequenos agricul-
tores, artesãos e similares;
k) Atividade sazonal - aquela que só surge em de-
terminado período do ano, necessariamente limita-
do, perdendo, posteriormente, a sua utilidade.
l) Zona - o conjunto de arruamentos ou outros espa-
ços públicos ou privados, definidos pelo Município, 
destinados ao exercício da atividade de prestação 
de serviços de restauração ou bebidas de carácter 
não sedentário com carácter fixo ou itinerante.

Artigo 3.º
Acesso à Atividade

1. Está sujeita à apresentação de uma mera comu-
nicação prévia, o acesso às seguintes atividades:
a) A atividade de feirante e de vendedor ambulante 
que abrange:
i. O comércio a retalho em bancas, feiras e uni-
dades móveis de venda de produtos alimentares, 
bebidas e tabaco;
ii. O comércio a retalho em bancas, feiras e unida-
des móveis de venda de têxteis, vestuário, calçado, 
malas e similares;
O comércio a retalho em bancas, feiras e unidades 
móveis de venda de outros produtos.
b)A organização de feiras por entidades privadas 
ainda que, ao abrigo da livre prestação de serviços 
o empresário não esteja em território nacional; 
c) A atividade de restauração ou de bebidas não 
sedentária ainda que, ao abrigo da livre prestação 
de serviços o empresário não esteja em território 
nacional.
2. As meras comunicações prévias referidas na alí-
nea a) do nº 1 são apresentadas à Direção - Geral 
das Atividades Económicas (DGAE), através do Bal-
cão do Empreendedor. 
3. As meras comunicações prévias referidas nas alí-
neas b) e c) do nº 1 são apresentadas ao Município 
territorialmente competente, através do Balcão do 
Empreendedor. 
4. O comprovativo eletrónico de entrega no Balcão 
do Empreendedor da mera comunicação prévia, 
acompanhado do comprovativo de pagamento das 
taxas devidas é a prova única admissível do cum-
primento dessas obrigações para todos os efeitos, 
sem prejuízo das situações de indisponibilidade da 
tramitação eletrónica dos procedimentos no do Bal-
cão do Empreendedor ou inacessibilidade deste.
5. É ainda condição para o exercício da atividade 
de feirante e vendedor ambulante das atividades 
económicas referidas no número anterior a de-
tenção de título de exercício de atividade, devida-
mente atualizado, emitido pela DGAE, aquando da 
mera comunicação prévia no Balcão do Empreen-
dedor, nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei nº 
10/2015, de 16.01 
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Artigo 4.º
Condições de Exercício da Atividade

1. Para além da mera comunicação prévia, para o 
exercício da atividade na área do Município é ne-
cessária a obtenção do direito de ocupação de es-
paço de venda em feiras, no caso dos feirantes e de 
obtenção do direito de ocupação de espaço público, 
no caso da venda ambulante e da atividade de res-
tauração ou de bebidas não sedentária.
2. O exercício da atividade de comércio a retalho 
de forma não sedentária na área do Município só é 
permitido aos feirantes com espaço de venda atri-
buído em recinto de feira previamente autorizada e 
aos vendedores ambulantes e prestadores de ser-
viços de restauração ou de bebidas de carácter não 
sedentário nas zonas e locais previamente autori-
zados.  
3. Os pedidos de ocupação de espaço de venda em 
feiras e de ocupação de domínio público são acom-
panhados do comprovativo eletrónico de entrega 
no balcão único eletrónico da mera comunicação 
prévia a que se refere o artigo 3º, excetuando-se 
os operadores económicos referidos nas alíneas a) 
e b) do nº 2 do artigo 6º do presente Regulamento.
4. É ainda condição para o exercício da atividade 
de feirante e vendedor ambulante das atividades 
económicas referidas no número anterior a de-
tenção de título de exercício de atividade, devida-
mente atualizado, emitido pela DGAE, aquando da 
mera comunicação prévia no Balcão do Empreen-
dedor, nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei nº 
10/2015, de 16.01.  

Artigo 5.º
Taxas

1. Pela atribuição e ocupação dos espaços de venda 
referidos no artigo anterior são devidas as taxas 
previstas na Tabela Anexa ao Regulamento Munici-
pal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila 
Nova de Gaia. 
2. O pagamento das taxas devidas no âmbito do 
presente Regulamento faz-se nos primeiros 10 dias 
de cada mês.

Artigo 6.º
Documentos

1. O feirante, o vendedor ambulante e os prestado-
res de serviços de restauração ou de bebidas de ca-
rácter não sedentário e bem assim os seus colabo-
radores devem, nos termos da legislação em vigor, 
ser portadores, nos locais de venda, dos seguintes 
documentos: 
a) Título (s) para o exercício da atividade referido 
no artigo 3º; 
b) Título que legitime a ocupação do espaço;
c) Faturas comprovativas da aquisição de produtos 
para venda ao público, nos termos previstos no Có-
digo do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

2. Excetuam-se do disposto na alínea a) do número 
anterior os seguintes participantes ocasionais das 
feiras do Concelho:
a) Pequenos agricultores, não constituídos como 
agentes económicos, que pretendam participar na 
feira para vender produtos da sua própria produ-
ção, por razões de subsistência devidamente com-
provadas pela junta de freguesia da área da sua 
residência;
b) Outros participantes ocasionais, nomeadamente 
as entidades da economia social previstas no artigo 
4.º da Lei n.º 30/2013, de 8 de maio. 

Artigo 7.º
Produtos vedados ao comércio a retalho de 

caráter não sedentário
1. É proibido o comércio a retalho não sedentário 
dos seguintes produtos: 
a) Produtos fitofarmacêuticos abrangidos pela Lei 
n.º 26/2013, de 11 de abril; 
b) Medicamentos e especialidades farmacêuticas; 
c) Aditivos para alimentos para animais, pré-mis-
turas preparadas com aditivos para alimentos para 
animais e alimentos compostos para animais que 
contenham aditivos a que se refere o n.º 1 do ar-
tigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 183/2005, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de janei-
ro de 2005; 
d) Armas e munições, pólvora e quaisquer outros 
materiais explosivos ou detonantes; 
e) Combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos, com 
exceção do álcool desnaturado;
f) Moedas e notas de banco, exceto quando o ramo 
de atividade do espaço de venda corresponda à 
venda desse produto estritamente direcionado ao 
colecionismo; 
g) Veículos automóveis e motociclos, em modo am-
bulante, estacionados na via pública ou em local 
privado de utilização coletiva. 
2. É proibida a venda de bebidas alcoólicas junto 
de estabelecimentos escolares do ensino básico e 
secundário, num raio de 100 metros em relação ao 
perímetro exterior de cada estabelecimento. 
3. Para além dos produtos expressamente proibi-
dos no presente Regulamento a Câmara pode, por 
razões de interesse público, proibir o comércio não 
sedentário de outros produtos mediante publicita-
ção em edital e no sítio institucional do Município.

Artigo 8.º
Comercialização de géneros alimentícios e de 

animais
Os feirantes e os vendedores ambulantes que co-
mercializem géneros alimentícios e animais estão 
obrigados ao estrito cumprimento dos requisitos 
impostos pela legislação específica aplicável à cor-
respondente categoria. 
Artigo 9.º
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Concorrência desleal, práticas comerciais desleais e 
venda de bens com defeito
1. É proibida a venda de produtos suscetíveis de 
violar direitos de propriedade industrial, bem como 
a prática de atos de concorrência desleal, nos ter-
mos da legislação em vigor. 
2. São proibidas as práticas comerciais desleais, 
enganosas ou agressivas, nos termos da legislação 
em vigor. 
3. Os bens com defeito devem estar devidamen-
te identificados e separados dos restantes bens de 
modo a serem facilmente reconhecidos pelos con-
sumidores. 

Artigo 9.º
Concorrência desleal, práticas comerciais 

desleais e venda de bens com defeito
1. É proibida a venda de produtos suscetíveis de 
violar direitos de propriedade industrial, bem como 
a prática de atos de concorrência desleal, nos ter-
mos da legislação em vigor. 
2. São proibidas as práticas comerciais desleais, 
enganosas ou agressivas, nos termos da legislação 
em vigor. 
3. Os bens com defeito devem estar devidamen-
te identificados e separados dos restantes bens de 
modo a serem facilmente reconhecidos pelos con-
sumidores. 

Artigo 10.º
Indicação e afixação de preços

1. Todos os bens destinados à venda a retalho de-
vem exibir o respetivo preço de venda final ao con-
sumidor. 
2. Os géneros alimentícios e os produtos não ali-
mentares, colocados à disposição do consumidor, 
devem conter o preço por unidade de medida. 
3. Nos produtos vendidos a granel apenas deverá 
ser indicado o preço por unidade de medida. 
4. Os produtos pré-embalados devem conter o pre-
ço de venda final e o preço por unidade de medida.
5. Nos produtos comercializados à peça deve ser 
indicado o preço de venda por peça.
6. Sempre que as disposições comunitárias ou na-
cionais exijam a indicação do peso líquido e do peso 
líquido escorrido, para determinados produtos pré-
-embalados, será suficiente indicar o preço por uni-
dade de medida do peso líquido escorrido. 
7. O preço de venda e o preço por unidade de me-
dida afixado corresponde ao preço final de venda 
ao consumidor, devendo nele estar já repercutidos 
todos os impostos, taxas e demais encargos que 
sobre ele recaiam. 
8. O preço deve ser exibido em dígitos, afixado de 
modo visível, inequívoco e perfeitamente legível, 
através da afixação de letreiros, etiquetas ou listas.

Título II
Da Atividade de comércio a retalho de carác-

ter não sedentário

Capítulo I
Das feiras

Artigo 11º
Regras de funcionamento

1. A atribuição e ocupação de locais de venda está 
sujeita ao pagamento da taxa prevista no Anexo 
II do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Vila Nova de Gaia, determinada nos 
termos do n.º 6 do artigo 80.º do Regime Jurídico 
de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração, aprovado em anexo ao De-
creto-Lei n.º 10/2015.
2. A venda ao público nas feiras pode ocorrer entre 
as 9h e as 19h, sem prejuízo de o Município ou a 
entidade gestora poder, por motivos ponderosos, 
prever horário diferente.
3. Nos dias de feira, e dentro do respetivo horário 
de funcionamento, é interdita a circulação de qual-
quer veículo nos respetivos recintos, salvo casos 
excecionais devidamente fundamentados. 
4. A montagem dos locais de venda efetua-se entre 
as 6h e as 9h. 
5. A entrada no espaço de feiras processa-se me-
diante a apresentação do título de exercício de ati-
vidade, do alvará que titula a licença de ocupação 
do espaço de venda ou recibo de pagamento da 
taxa municipal correspondente ao mês anterior.
6. No local das feiras está presente um represen-
tante do Município a quem incumbe: 
a) Proceder ao controlo da entrada na feira; 
b) Receber e encaminhar todas reclamações que 
lhe sejam apresentadas; 
c) Prestar aos feirantes e aos consumidores, todas 
as informações e esclarecimentos que lhe sejam 
solicitados; 
d) Afixar, em local próprio, os editais e ordens de 
serviço respeitantes ao funcionamento da feira. 

Artigo 12º
Organização

1. O recinto da feira é organizado por setores, nu-
merados, atendendo ao tipo de produto a comer-
cializar.
2. Por motivos de interesse público, devidamente 
justificado, o Município pode proceder à redistribui-
ção dos lugares atribuídos.
3. O Município pode autorizar a ocupação de espa-
ços de venda por participantes ocasionais, desig-
nadamente os referidos nas alíneas a) e b) nº 2 do 
artigo 6º, e vendedores ambulantes.

Artigo 13º
Regime de ocupação de espaços de venda
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1.A licença que titula a atribuição do espaço de 
venda é pessoal, precária, onerosa e está condicio-
nada ao cumprimento das disposições do presente 
Regulamento e demais legislação aplicável. 
2. Aos feirantes apenas é permitido ocupar o espa-
ço de venda que lhe foi atribuído.

Artigo 14º
Atribuição dos espaços de venda

1. A atribuição do espaço de venda nas feiras mu-
nicipais, relativo a lugar novo ou deixado vago, é 
efetuada por sorteio, por ato público, de entre os 
indivíduos que preencham os requisitos previstos 
no artigo 3º, publicitado em edital, no sítio institu-
cional do Município e no Balcão do Empreendedor.
2. A atribuição do espaço de venda nas feiras muni-
cipais, relativo a loja nova ou deixada vaga, é efe-
tuada por hasta pública, por ato público, de entre 
os indivíduos que preencham os requisitos previs-
tos no artigo 3º, publicitado em edital, no portal da 
internet do Município e no Balcão do Empreendedor.
3. O anúncio do sorteio a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo indica quais os lugares e/ou lojas 
que se encontram disponíveis e qual o tipo de pro-
dutos a vender, prevendo um período mínimo de 10 
dias para apresentação de candidaturas. 
4. O ato público do sorteio é levado a cabo por uma 
comissão composta por um presidente e dois vo-
gais, nomeados pela Câmara Municipal, pelo Presi-
dente da Câmara ou pelo Vereador com competên-
cias delegadas ou subdelegadas, respetivamente, 
em matéria de atividades económicas. 
5. O anúncio da hasta pública a que se refere o n.º 
2 do presente artigo indica as lojas que se encon-
tram disponíveis, qual o tipo de atividade prevista, 
a base de licitação e demais esclarecimentos ne-
cessários para o ato público.

Artigo 15º
Atribuição de espaços de venda a título oca-

sional
1. A atribuição do local de venda ocasional efetua-
-se por requerimento do interessado, havendo lu-
gares de venda disponíveis para atribuição e desde 
que o interessado preencha os requisitos de acesso 
ao exercício da atividade a que se refere o artigo 
3.º
2. A atribuição do local de venda ocasional será da 
competência do Presidente da Câmara ou do Vere-
ador com competências delegadas em matéria de 
atividades económicas.
3. Aos ocupantes ocasionais será atribuído um tí-
tulo de ocupação ocasional, intransmissível, que é 
apresentado ao representante do Município na fei-
ra, para fins de acesso ao recinto. 

Artigo 16º
Transmissão do direito à ocupação de espaço 

de venda
 1. Em caso de morte, invalidez, ou outro motivo 
atendível do titular da licença, o direito à ocupação 
do espaço de venda poderá ser transmitido ao seu 
cônjuge, pessoa que com ele viva em união de fac-
to, descendentes e ascendentes do 1º grau em li-
nha reta, por esta ordem de prioridades, desde que 
o invoquem e demonstrem, no prazo máximo de 60 
dias após o facto que lhe deu origem. 
2. De entre os descendentes que pretendam exer-
cer o direito previsto no número anterior, têm pre-
ferência os menores, devidamente representados 
por tutor legal. 
3. O direito à ocupação poderá ser transmitido a 
uma sociedade comercial desde que a mesma seja 
constituída por quaisquer das pessoas referidas no 
n.º 1 do presente artigo. 
4. O averbamento da transmissão do direito à ocu-
pação está sujeito à taxa prevista no Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município 
de Vila Nova de Gaia. 
5. Decorrido o prazo estabelecido no nº 1 do pre-
sente artigo, sem que qualquer das pessoas aí indi-
cadas invoque o facto de impossibilidade do exercí-
cio da atividade pelo titular da licença, esta caduca, 
considerando-se vago o respetivo espaço de venda.

Artigo 17º
Caducidade

 1. O direito de ocupação do espaço de venda cadu-
ca, nomeadamente:
a) Por falta de pagamento das taxas devidas nos 
prazos estabelecidos no Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas em vigor;
b) Por 3 faltas injustificada consecutivas ou 5 inter-
polados, em cada ano civil; 
c) Pelo decurso do prazo estabelecido no n.º 1 do 
artigo anterior;
d) Por grave incumprimento dos deveres do feiran-
te ou por conduta que consubstancie uma prática 
proibida, previstos no presente Regulamento;
e) Pelo não acatamento de ordem legítima ema-
nada pela entidade gestora e/ou pelos agentes de 
autoridade ou interferência indevida na sua ação;
f) Por violação, reiterada, das normas de funciona-
mento da feira;
g) Pela utilização do espaço de venda para comer-
cialização de produtos incompatíveis com o respe-
tivo setor;
h) Por alteração, incompatível com o espaço atribu-
ído, do ramo de atividade do seu titular.
2. A caducidade implica a perda total das quantias 
entretanto pagas a título de taxas pela atribuição 
do espaço.

Artigo 18.º
Renúncia de ocupação de espaço de venda

1. O titular da licença da ocupação do espaço de 
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venda pode renunciar à ocupação do espaço, de-
vendo, para o efeito, comunicar o facto, por escrito, 
à Câmara Municipal com a antecedência mínima de 
um mês. 
2. A renúncia implica a perda total das quantias 
entretanto pagas a título de quaisquer taxas pela 
atribuição do espaço. 

Artigo 19º
Transferência temporária de espaço de venda 

atribuído
1. A requerimento do feirante pode ser autorizada a 
transferência temporária do direito de ocupação de 
espaço de venda para um seu familiar ou colabora-
dor permanente.
2. No requerimento a que alude o número ante-
rior o feirante deve indicar o período de tempo da 
transferência pretendida, fundamentando, o impe-
dimento temporário para o exercício da atividade.
3. A transferência temporária está temporalmente 
limitada a um período máximo, não renovável, de 
seis meses.

Artigo 20º
Alteração dos espaços de venda

1. Por motivos de interesse público, devidamente 
fundamentados, o Município pode alterar a distri-
buição dos espaços de venda atribuídos bem como 
introduzir as modificações que se revelem neces-
sárias. 
2. As situações previstas no número anterior deve-
rão ser comunicadas aos interessados, com a ante-
cedência devida.
3. A requerimento do feirante, o Município pode au-
torizar a ocupação de um espaço distinto do que lhe 
está atribuído, desde que exista um espaço vago no 
mesmo setor de atividade. 

Artigo 21.º
Suspensão e extinção de feiras

1. Por motivos de interesse público ou de ordem 
pública, devidamente fundamentados, o Município 
pode suspender temporariamente a realização de 
feiras ou a sua extinção.
2. A suspensão ou extinção da feira devem ser co-
municadas aos interessados, logo que sejam co-
nhecidas as causas que a determinem, através de 
publicação no sítio internet do Município e da afixa-
ção de editais, nos lugares de estilo. 

Capítulo II
Dos Deveres

Artigo 22.º
Deveres gerais

No exercício da sua atividade, os ocupantes de lu-
gares de venda devem, nomeadamente: 
a) Fazer-se acompanhar do título de exercício de 

atividade e da licença de ocupação do espaço de 
venda, devidamente atualizados, e exibi-los sem-
pre que solicitados pela autoridade competente;
b) Proceder ao pagamento das taxas previstas no 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Municí-
pio, em vigor, dentro dos prazos fixados;
c) Comparecer com assiduidade à feira;
d) Ocupar apenas o espaço que lhe foi atribuído;
e) Cumprir as normas de higiene dos produtos por 
si comercializados;
f) Manter o espaço de venda limpo e arrumado; 
g) No final da feira deixar o espaço de venda e áre-
as adjacentes limpas e depositar o lixo nos conten-
tores existentes no recinto para esse efeito;
h) Tratar de forma respeitosa todos aqueles com 
quem se relacione;
i) Colaborar com os agentes da entidade gestora e 
demais agentes de autoridade, com vista à manu-
tenção da ordem e legalidade; 
j) Dar conhecimento imediato de qualquer anoma-
lia detetada ou dano verificado aos agentes da en-
tidade gestora.

Artigo 23º
Práticas Proibidas

É expressamente vedado aos ocupantes dos espa-
ços de venda, no exercício da sua atividade, desig-
nadamente: 
a) Permanecer nos locais depois do horário de en-
cerramento, com exceção do período destinado à 
limpeza dos espaços de venda; 
b) Efetuar qualquer venda fora dos espaços a esse 
fim destinado; 
c) Ocupar área superior à atribuída; 
d) Ter os produtos desarrumados ou a área de cir-
culação obstruída; 
e) Comercializar produtos não previstos no título 
de autorização de venda ou legalmente proibidos; 
f) Dificultar ou obstruir a circulação dos utentes; 
g) Usar balanças, pesos e medidas sem a respetiva 
aferição válida;
 h) Ofender verbal ou fisicamente qualquer utiliza-
dor do recinto; 
i) Impedir ou dificultar os trabalhadores do Municí-
pio no exercício das suas funções; 
j) Praticar concorrência desleal individual ou cole-
tivamente; 
k) Danificar o pavimento do espaço de venda; 
l) Lançar para o pavimento quaisquer detritos, ou 
depositá-los fora dos contentores a esse fim desti-
nados; 
m) Circular com veículos automóveis, tratores ou 
máquinas fora dos horários estabelecidos.

Capítulo III
Das Feiras Realizadas por Entidades Privadas
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Artigo 24.º
Disposição geral

1. A realização de feiras por entidade privada, sin-
gular ou coletiva, em local de domínio público, está 
sujeita ao procedimento de cedência de utilização 
do domínio público a entidades privadas para a re-
alização de feiras, nos termos do n.º 2 do artigo 
77.º e das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 140º 
do Decreto-Lei nº 10/2015, de 16.01.
2. A entidade privada a quem seja autorizada a rea-
lização de feira deverá garantir a existência de ins-
talações de conforto, nomeadamente instalações 
sanitárias, no local de realização da mesma. 

Capítulo IV
Da venda ambulante

Artigo 25.º
Restrições à venda ambulante

1.O Município, ouvidas as juntas de freguesia e as 
associações representativas do comércio no Con-
celho de Vila Nova de Gaia, pode estabelecer zo-
nas onde é restringido, condicionado ou proibido o 
exercício da venda ambulante, publicitando-as no 
portal municipal e por edital afixado nos locais de 
estilo. 
 2. Fica, desde já, proibido o exercício da venda 
ambulante, nos seguintes locais:
a) Os constantes no Anexo I ao presente Regula-
mento;
b) Situados a menos de 50 metros dos Paços do 
Concelho, de Sedes das Juntas de Freguesia, do 
Palácio da Justiça de Vila Nova de Gaia, de Igrejas, 
Estabelecimentos de Ensino, Unidades Hospitalares 
e de Saúde e Imóveis Classificados como de Inte-
resse Público ou Municipal;
c) Situados a menos de 100 metros de estabeleci-
mentos que comercializem a mesma categoria de 
produtos ou exerçam atividade similar;
d) Situados a menos de 500 metros dos mercados e 
feiras municipais, no respetivo horário de funciona-
mento, salvo as exceções previstas no artigo 27º; 
e) Situados a menos de 100 metros dos cemitérios 
existentes no Município, no caso da venda de cera, 
velas e flores, salvo as exceções previstas no artigo 
27º;
f) Situados a menos de 400 metros da orla maríti-
ma, salvo as exceções previstas no artigo 27º e a 
venda de pescado fresco; 
g) Situados a menos de 100 metros da orla fluvial, 
salvo as exceções previstas no artigo 27º e a venda 
de pescado fresco.

Artigo 26.º
Horário

Salvo disposição expressa em contrário, aplicam-se 
à venda ambulante as regras vigentes no Município 
relativas ao horário de funcionamento dos estabe-

lecimentos comerciais. 

Artigo 27.º
Eventos ocasionais e atividades sazonais

1. O disposto nos artigos 25º e 26º não se aplica a 
eventos ocasionais, designadamente festejos, es-
petáculos públicos, desportivos, artísticos ou cul-
turais, sendo permitida a venda ambulante desde 
uma hora antes até uma hora depois do evento. 
2. No caso de atividades de caráter sazonal, o Mu-
nicípio pode autorizar, excecionalmente, e a reque-
rimento do interessado, o exercício de venda am-
bulante, estabelecendo as respetivas condições.

Artigo 28.º
Deveres especiais

No exercício da sua atividade, os vendedores am-
bulantes são obrigados, para além do cumprimento 
das disposições gerais previstas no Título I do pre-
sente Regulamento, com as devidas adaptações, a: 
a) Cumprir as normas de higiene relativamente à 
natureza do produto comercializado;
b) Estar dotado de um sistema adequado de água 
potável, energia elétrica e saneamento;
c) Manter o espaço de venda limpo e arrumado; 
d) No final da venda deixar o espaço e áreas adja-
centes limpas; 
e) Tratar de forma respeitosa todos aqueles com 
quem se relacione;
f) Colaborar com os agentes fiscalizadores, com 
vista à manutenção da ordem e legalidade.

Artigo 29.º
Equipamento

Os tabuleiros, balcões, bancadas, pavilhões, veícu-
los ou outros, utilizados para a exposição e venda 
de produtos deverão ser construídos em material 
resistente, facilmente lavável e que assegurem as 
condições estruturais e higio-sanitárias.

Artigo 30.º
Condições de higiene e acondicionamento

1. No transporte, arrumação, exposição e arreca-
dação dos produtos é obrigatório separar os produ-
tos alimentares, pela sua natureza, bem como pro-
ceder à separação dos produtos cujas caraterísticas 
possam ser afetadas pela proximidade de outros. 
2. Os veículos de transporte de produtos alimen-
tares devem apresentar-se em perfeito estado de 
limpeza interior.
3. Os produtos que, pela sua natureza, não sejam 
suscetíveis de exposição, devem ser mantidos em 
lugares adequados à preservação do seu estado e, 
bem assim, em condições higio-sanitários que os 
protejam de poeiras, contaminações ou contactos 
que possam por em risco a saúde dos consumido-
res. 
4. As embalagens utilizadas no transporte de peixe 
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fresco destinado ao consumo têm de ser compostas 
de material rígido, quando possível isolante, não 
deteriorável, pouco absorvente de humidade e com 
superfícies internas duras e lisas de modo a ga-
rantir a mais elevada frescura, proteção e elevados 
padrões de higiene.
5. A venda ambulante de doces, pastéis e frituras 
previamente confecionados só é permitida quando 
os produtos sejam provenientes de estabelecimen-
to devidamente licenciado, devendo ser apresen-
tados e embalados em condições hígio-sanitárias 
adequadas, nomeadamente no que se refere a pre-
servação de poeiras e de qualquer contaminação, 
mediante o uso de vitrinas, matérias plásticas ou 
de quaisquer outras que se mostrem apropriadas.
6. Sempre que o seja solicitado pelas autoridades 
competentes para a fiscalização, o vendedor ambu-
lante tem de indicar o local lugar onde armazena 
a sua mercadoria, facultando o acesso ao mesmo.

Título III
Da prestação de serviços de restauração ou 

bebidas de carácter não sedentário

Artigo 31.º
Locais de prestação de serviços

1. É permitida a atividade de prestação de serviços 
de restauração ou bebidas de carácter não seden-
tário nos locais a definir pelo Município, tendo em 
consideração os limites fixados no Anexo II ao pre-
sente Regulamento.
2. A atribuição dos lugares a que se refere o nú-
mero anterior é efetuada por hasta pública, por ato 
público, de entre os indivíduos que preencham os 
requisitos previstos no artigo 3º, publicitado em 
edital, no sítio institucional do Município e no Bal-
cão do Empreendedor.
3. O anúncio da hasta pública indica, nomeadamen-
te, os lugares que se encontram disponíveis, a base 
de licitação e demais esclarecimentos necessários 
para o ato público.
4. Por motivos de interesse público, poderá o Mu-
nicípio proceder à redefinição ou eliminação dos lu-
gares a que se refere o n.º 1 do presente artigo.

Artigo 32.º
Regime Aplicável

À atividade de prestação de serviços de restaura-
ção e bebidas aplica-se o disposto nos artigos 25.º 
a 30.º do Capítulo anterior.

Título IV
Disposições Finais

Artigo 33º
Regime sancionatório

1. em prejuízo da responsabilidade civil e criminal 
nos termos da lei geral, aplica-se ao presente Re-

gulamento o regime sancionatório previsto nos ar-
tigos 143º e seguintes do Regime Jurídico aprovado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16.01. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
constitui, designadamente, contraordenação a vio-
lação das seguintes normas do presente Regula-
mento:
a) A falta de apresentação da mera comunicação 
prévia, em violação do n.º 2 do artigo 3°;
b) A ocupação pelo feirante, pelo vendedor ambu-
lante e prestador de serviços de restauração ou de 
bebidas não sedentário de espaço de venda ou es-
paço público sem que lhe tenha sido reconhecido o 
direito a essa ocupação, em violação do disposto no 
n.º 1 do artigo 3.°;
c) A venda de produtos proibidos, em violação dos 
nºs 1 e 2 do artigo 6.°;
d) A violação dos deveres gerais e especiais previs-
tos nos artigos 22º, 23º, 20º, 30º e 31º°;
e) O incumprimento de ordens, decisões e instru-
ções proferidas pelas autoridades policiais, adminis-
trativas e fiscalizadoras que sejam indispensáveis 
ao exercício da atividade de vendedor ambulante e 
de prestação de serviços de restauração ou bebidas 
com carácter não sedentário;
f) O exercício da atividade de vendedor ambulan-
te e de prestação de serviços de restauração ou 
de bebidas com carácter não sedentário nos locais 
proibidos identificados no n.º 2 do artigo 25º.° e no 
Anexo I que constitui parte integrante do presente 
Regulamento, salvo as exceções previstas no artigo 
27º;
g) O exercício da atividade sem o prévio pagamen-
to das taxas devidas;
h) O não cumprimento das demais normas legais, 
restrições ou deveres gerais ou especiais previstos 
no presente Regulamento.

Artigo 34.º
Norma revogatória

1. Com a entrada em vigor do presente Regula-
mento é revogado o Regulamento Municipal do Co-
mércio e da Prestação de Serviços de Restauração 
ou de Bebidas Não Sedentário sendo, igualmente, 
revogadas quaisquer outras normas regulamenta-
res do Município que o contrariem. 
2. As remissões feitas para os preceitos do Regu-
lamento ora revogado consideram-se automatica-
mente transpostas para as disposições equivalen-
tes do presente Regulamento.

Artigo 35.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia se-
guinte ao da sua publicação.
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ANEXO I
Locais vedados ao exercício da venda ambu-

lante
Para além dos locais genericamente definidos no 
presente Regulamento e salvo as exceções nele 
previstas, é proibida a venda ambulante nas se-
guintes artérias:
a) Freguesia de Arcozelo - Alameda D. Manuel 
I, Av. João Paulo II, Av. Vasco da Gama, Rua Padre 
Nunes de Campos, Largo Maria da Fonte, Rua do 
Mar, Av. Jorge Correia, Av. Gomes Guerra.
b) Freguesia de Avintes - Rua da Escola Central, 
Rua da Misericórdia, Rua Venceslau Ramos, Aveni-
da Vasco da Gama.
c) Freguesia de Canidelo – Rua Tenente Valadim, 
Rua da Bélgica.
d) Freguesia de Oliveira do Douro – Rua Rai-
mundo de Carvalho, Rua Prof. José Bonaparte, Rua 
Sidónio Pais, Rua Rocha Silvestre, Rua Caetano de 
Melo, Alameda de Santa Eulália, Largo da Lavandei-
ra, Alameda e Marginal do Areinho e Avenida Vasco 
da Gama. 
e) União de Freguesias de Mafamude e Vilar do 
Paraíso – Rua João de Deus, Rua Marquês Sá da 
Bandeira, Rua Pádua Correia, Rua Soares dos Reis, 
Rua 14 de outubro, Rua D. Pedro V, Rua Concei-
ção Fernandes, Rua Teixeira Lopes, Rua do Telha-
do, Rua da Rasa, Rua António Rodrigues da Rocha, 
Rua Pinto Aguiar, Rua Pinto Mourão, Rua Raimundo 
de Carvalho, Rua Álvares Cabral, Rua Francisco Sá 
Carneiro, Avenida da Republica, Largo Estevão Tor-
res, Largo dos Aviadores, Rua do Jardim, Rua Dou-
tor Flórido Toscano.
f) União de Freguesias de Grijó e Sermonde – 
Avenida do Mosteiro.
g) União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo 
– Largo da Feira Velha, Rua do Padrão, Rua Gonçal-
ves de Castro, Rua Tomás Aquino Silva.
h) União de Freguesias de Sandim, Olival, Le-
ver e Crestuma – Avenida Eng.º Adelino Amaro 
da Costa.
i) União das Freguesias de Sta. Marinha e S. 
Pedro da Afurada - Rua 1º de maio, Rua do Er-
nesto Silva, Rua Luís de Camões, Rua Antero de 
Quental, Rua Diogo Cassels, Rua Marciano Azuaga, 
Rua Rodrigues de Freitas, Rua Cabo Borges, Rua 
Afonso de Albuquerque, Rua Elias Garcia, Rua dos 
Polacos, Rua Conselheiro Veloso da Cruz, Rua Ge-
neral Torres, Rua Dionísio de Pinho, Rua Barão do 
Corvo, Rua Prof. Urbano de Moura, Rua José Maria-
ni, Rua Cândidos dos Reis, Rua Tenente Valadim, 
Av. da República, Av. Ramos Pinto, Av. Diogo Leite, 
Travessa Luís de Camões, Largo Eça de Queiroz, 
Rua Amorim da Costa, Rua dos Bombeiros Voluntá-
rios de Coimbrões, Rua Major Pala. 

A.3. PROJETO DE REGULAMENTO DE UTI-
LIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DO 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

NOTA JUSTIFICATIVA
DESIGNAÇÃO: Projeto de Regulamento de Utiliza-
ção dos Veículos Automóveis do Município de Vila 
Nova de Gaia
Lei Habilitante: O presente Regulamento foi elabo-
rado ao abrigo do preceituado no artigo 241º da 
Constituição da República Portuguesa, e nos artigos 
25º, n.º 1, alínea g) e 33º n.º 1 alínea k), ambos 
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do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Síntese do conteúdo: Estabelece a organização e 
disciplina da utilização dos meios de transporte 
municipais, com exceção dos veículos automóveis 
afetos aos Bombeiros Sapadores, Proteção Civil e à 
Polícia Municipal, devido à natureza da sua utiliza-
ção, estabelecendo normas de procedimentos e de 
conduta que salvaguardem as questões de segu-
rança e obedeçam aos seguintes princípios:
a) Racionalização - Dimensionar, quantitativa e 
qualitativamente, os meios de transporte em rela-
ção às necessidades; 
b) Eficiência - Otimização dos recursos existentes;
c) Gestão centralizada - Através da Direção Muni-
cipal de Administração e Finanças, sem prejuízo da 
autonomia de utilização dos meios de transporte 
afetos a cada serviço municipal.
Motivação do Projeto: Importando promover a oti-
mização dos recursos municipais e a diminuição de 
despesa, o Município sentiu a necessidade de rever 
e atualizar na sua totalidade as normas existentes 
no que concerne à utilização da frota municipal; 
Definem-se, assim, novas regras de utilização dos 
veículos automóveis propriedade do Município ou 
que se encontrem ao seu serviço independente-
mente do título, clarificando as responsabilidades 
atribuídas aos serviços e condutores, incluindo no 
que diz respeito à cedência de veículos municipais 
a entidades externas de acordo com a política au-
tárquica de prestação de serviços à comunidade.
Publicitação do procedimento, audiência de interes-
sados 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 procedimento deste regula-
mento foi desencadeado por deliberação da Câma-
ra Municipal, de 24 de outubro de 2016, tendo sido 
publicitado na Internet, no sítio institucional do 
Município de Vila Nova de Gaia, com as indicações 
relativas ao órgão decisor, à data em que o proce-
dimento se iniciou, ao seu objeto e à forma como 
se pode processar a constituição como interessados 
e a apresentação de contributos para a elaboração 
do regulamento.
Elaborado o projeto de regulamento, o mesmo de-
verá ser submetido pela Câmara Municipal a audi-
ência dos interessados e, ou, consulta pública, para 
recolha de sugestões, nos termos dos artigos 100.º 
e 101.º do CPA.
Ponderação de Custos e Benefícios – As medidas 
projetadas neste regulamento com os benefícios 
decorrentes da motivação expressa anteriormente 
não acarretam qualquer acréscimo de custos para 
o Município. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 31 de ou-
tubro de 2016

PREÂMBULO

Considerando que:
1. Importa promover a otimização dos recursos mu-
nicipais e a diminuição de despesa no que concerne 
à utilização da frota municipal, nomeadamente no 
que diz respeito à cedência dos veículos municipais 
a entidades externas, de acordo com a política au-
tárquica de prestação de serviços à comunidade e 
desde que essa utilização se destine a apoiar ini-
ciativas consideradas socialmente relevantes e de 
interesse para o concelho;
2. O Município sentiu a necessidade de rever e atu-
alizar na sua totalidade as normas existentes, de-
finindo novas regras de utilização dos veículos au-
tomóveis, definidos como tal no Código da Estrada, 
propriedade do Município ou que se encontrem ao 
seu serviço independentemente do título e clarifi-
cando as responsabilidades atribuídas aos serviços 
e condutores.
3. Durante o período de consulta pública foram re-
colhidas sugestões dos interessados nos termos e 
para os efeitos do artigo 101º, nº 1 do Código do 
Procedimento Administrativo.
4. Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241º da Constituição da República Portuguesa da 
alínea g) do artigo 25º e alínea k), n.º 1 do artigo 
33º, ambos do anexo I à 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 de Utilização dos Veículos 
Automóveis do Município de Vila Nova de Gaia.

TÍTULO I
Disposições Genéricas

Artigo 1º
Lei habilitante e âmbito de aplicação

O Regulamento de Utilização dos Veículos Automó-
veis do Município de Vila Nova de Gaia, adiante de-
signado como Regulamento, é elaborado ao abrigo 
do preceituado nos artigos 241º da Constituição da 
República Portuguesa, da alínea g) do artigo 25º 
e da alínea k), do n.º 1 do artigo 33º, ambos do 
anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 
aplica-se aos veículos automóveis definidos como 
tal no Código da Estrada que sejam propriedade do 
Município de Vila Nova de Gaia, ou que se encon-
trem ao seu serviço, independentemente do título, 
nomeadamente, por contrato de locação, ALD ou 
outro, sendo doravante designados por veículos.

Artigo 2º
Objeto e princípios gerais

1. O presente Regulamento tem por objeto a or-
ganização e disciplina da utilização dos meios de 
transporte municipais, estabelecendo normas de 
procedimentos e de conduta que, salvaguardem as 
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questões de segurança, e obedeçam aos seguintes 
princípios:
a) Racionalização - Dimensionar, quantitativa e 
qualitativamente, os meios de transporte em rela-
ção às necessidades; 
b) Eficiência - Otimização dos recursos existentes;
c) Gestão centralizada - Através da Direção Muni-
cipal de Administração e Finanças, sem prejuízo da 
autonomia de utilização dos meios de transporte 
afetos a cada serviço municipal.
2. Ficam excluídos do âmbito do presente Regula-
mento os veículos automóveis afetos aos Bombei-
ros Sapadores, Proteção Civil e à Polícia Municipal, 
devido à natureza da sua utilização.

Artigo 3°
Prioridades de utilização dos veículos

A utilização dos veículos do Município de Vila Nova 
de Gaia tem em conta a seguinte ordem de priori-
dade:
a) Serviços da Câmara Municipal;
b) Empresas municipais, associações, fundações 
e outras entidades maioritariamente participadas 
pelo Município;
c) Juntas de freguesia do Concelho;
d) Iniciativas das escolas do Concelho;
e) Participação de clubes desportivos do Concelho 
em competições oficiais;
f) Instituições Particulares de Solidariedade Social 
do Concelho;
g) Coletividades de cultura, desporto e recreio do 
Concelho;
h) Outras instituições.
2. Constituem critérios de preferência no deferi-
mento dos pedidos, em igualdade de condições, de 
acordo com o número anterior:
a) Menor número de pedidos de utilização deferidos 
para a mesma entidade;
b) Escalão etário mais baixo nos utilizadores a 
transportar;
c) Maior distância de quilómetros a percorrer; 
d) Maior número de utilizadores a transportar.

Artigo 4º
Classe e tipo de veículos automóveis

1. Os veículos automóveis classificam-se em: 
a) Ligeiros - veículos com peso bruto igual ou infe-
rior a 3500 kg e com lotação não superior a nove 
lugares, incluindo o do condutor; 
b) Pesados - veículos com peso bruto superior a 
3500 kg ou com lotação superior a nove lugares, 
incluindo o do condutor. 
2. Os automóveis ligeiros ou pesados incluem-se, 
segundo a sua utilização, nos seguintes tipos:
a) De passageiros - os veículos que se destinam ao 
transporte de pessoas; 
b) De mercadorias - os veículos que se destinam ao 
transporte de carga. 

3. Os veículos automóveis de passageiros e de 
mercadorias que se destinam ao desempenho de 
função diferente do normal transporte de passagei-
ros ou de mercadorias são considerados especiais.

Artigo 5º
Classificação dos veículos

1. Quanto à sua afetação, os veículos classificam-
-se de:
a) Veículos de representação - veículos ligeiros, 
para uso do Presidente da Assembleia Municipal, 
dos membros do Executivo Municipal e outras que 
se destinem à execução de funções cuja solenidade 
justifique o seu uso;
b) Veículos de uso pessoal - veículos ligeiros a se-
rem atribuídas para o desempenho de um determi-
nado cargo ou função;
c) Veículos de transporte regular - veículos que se 
encontram distribuídas aos diversos serviços muni-
cipais, destinadas a satisfazer as necessidades per-
manentes desses serviços;
d) Veículos de transporte geral - veículos que cons-
tituem reserva da frota municipal, destinadas a sa-
tisfazer necessidades ocasionais ou pontuais dos 
diversos serviços, nomeadamente o serviço de 
"Táxi" ou em substituição de outras já distribuídas;
e) Veículos de transporte eventual - veículos que 
podem ser utilizadas pelos órgãos das autarquias 
locais do Concelho e outras entidades públicas e 
privadas sedeadas no Concelho de Vila Nova de 
Gaia, ou que nele desenvolvam a sua atividade, no 
âmbito da prestação de serviços à comunidade.
2. Quanto ao seu destino, os veículos classificam-se 
da seguinte forma: 
a) Os veículos de uso pessoal destinam-se a ser 
utilizados pelo Presidente da Assembleia Municipal, 
Presidente da Câmara, Vereadores e Diretores Mu-
nicipais, e são afetas por despacho do Presidente 
da Câmara ou do Vereador com competência dele-
gada;
b) Os veículos de transporte regular destinam-se a 
satisfazer as necessidades e atividades dos servi-
ços, estando afetas às diversas Direções Municipais, 
Departamentos, Divisões, Setores ou Gabinetes de 
Apoio à Presidência e Vereadores, sendo responsá-
veis pela programação e otimização da utilização 
das mesmas, o dirigente, chefe ou responsável má-
ximo do respetivo serviço;
c) Os veículos de transporte geral constituem re-
serva da frota municipal e destinam-se a satisfazer 
necessidades ocasionais ou pontuais dos diversos 
serviços, no âmbito do serviço de "Táxi", constitu-
ído, para o efeito, por um número indeterminado 
de veículos e motoristas a afetar, caso a caso, de 
acordo com as necessidades de serviço, com vista 
a permitir deslocações urgentes ou ocasionais que 
não possam ser resolvidas pelos veículos afetos aos 
respetivos serviços;
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d) Os veículos de transporte eventual podem ser 
utilizadas pelas autarquias locais e outras entida-
des públicas e privadas sedeadas no Concelho de 
Vila Nova de Gaia, ou que nele desenvolvam a sua 
atividade, nas condições constantes do presente 
Regulamento. 
3. A afetação e uso dos veículos são feitos por des-
pacho do Presidente da Câmara ou Vereador com 
competência delegada podendo, quanto às alíneas 
b), c) e d) do número anterior, ser subdelegada em 
dirigente máximo do serviço.

Artigo 6º
Deslocações

1. Salvo em casos devidamente justificados e supe-
riormente autorizados os veículos da frota munici-
pal referidos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 
anterior, com exceção do serviço de Táxi, só podem 
circular na área do Concelho de Vila Nova de Gaia.
2. Os veículos autorizados a circular fora do conce-
lho só o podem fazer nos Concelhos limítrofes (Es-
pinho, Vila da Feira, Porto, Gondomar, Matosinhos, 
Maia, Valongo, Vila do Conde e Povoa do Varzim), 
mediante autorização prévia do dirigente máximo 
do serviço respetivo ou equiparado.
3. A autorização de saída para além dos limites fi-
xados no ponto anterior depende de autorização do 
dirigente máximo do serviço, com competência de-
legada, da área de gestão da frota municipal.
4. A saída do país, de qualquer dos veículos referi-
das no artigo anterior, depende de autorização pré-
via do Presidente ou do Vereador com competência 
delegada.

Artigo 7º
Recolha e parqueamento

1. Os veículos devem recolher no final do serviço e 
no período da hora do almoço às instalações muni-
cipais existentes para o efeito.
2. Por conveniência de serviço, pode ser autorizado 
o parqueamento de veículos noutros locais, desde 
que os mesmos apresentem condições adequadas 
de segurança, nomeadamente vigilância ou acesso 
vedado ao público.
3. O parqueamento de veículos noutros locais para 
além dos definidos nos números anteriores, pode 
ser autorizado desde que devidamente justificada a 
conveniência para o serviço pelo dirigente do ser-
viço, dependendo sempre de prévia autorização do 
Presidente ou do Vereador com competências dele-
gadas da área da gestão de frota municipal.
4. Fora dos casos previstos na alínea a) do n° 1 do 
artigo 5º, só é permitido parquear junto das respe-
tivas residências as veículos de uso pessoal, desde 
que reunidas as condições previstas no nº. 2 do 
presente artigo.

Artigo 8º
Condução dos veículos municipais

1. Os veículos com lotação superior a 9 lugares, 
de carga e especiais, nomeadamente as afetas a 
transporte de deficientes, só podem ser conduzi-
das, por motoristas devidamente habilitados para o 
efeito, podendo, as demais veículos, ser conduzidas 
por motoristas municipais, ou em autocondução, 
nas condições estabelecidas no artigo seguinte.
2. Para salvaguarda dos interesses do Município de 
Vila Nova de Gaia no que diz respeito a eventual 
responsabilidade civil, criminal, contraordenacional 
e disciplinar, os serviços municipais que nos termos 
do artigo 5º disponham de veículos, devem man-
ter permanentemente organizado e disponível, pelo 
período mínimo de 2 anos, o registo de identifica-
ção do condutor ou autocondutor do veículo.
3. Do registo deve constar o dia, hora e minuto do 
início e do termo da utilização que, em qualquer 
dos casos, corresponde à disponibilização da res-
petiva chave.

Artigo 9º
Autocondução

1. A necessidade de autocondução deve ser ma-
nifestada, por escrito, pelo dirigente do serviço, 
sempre que daí resulte interesse para o Município, 
acompanhada de declaração do trabalhador a acei-
tar este regime.
2. Salvo casos excecionais e devidamente funda-
mentados, a autocondução apenas é permitida 
para os veículos ligeiros de passageiros e mistos, 
desde que o trabalhador esteja habilitado com car-
ta de condução adequada e possua, pelo menos, 
dois anos de prática.
3. Desde que, satisfeitas as condições referidas no 
número anterior, é autorizada pelo presente Regu-
lamento a autocondução:
Ao Presidente da Assembleia Municipal; 
Ao Presidente da Câmara Municipal;
Aos Vereadores; Diretores Municipais, Diretores de 
Departamento e Chefes de Divisão.
A autocondução pode ser, em circunstâncias espe-
ciais, autorizada a Assessores, Adjuntos e Secretá-
rios dos Gabinetes de Apoio aos Órgãos Autárqui-
cos, mediante parecer fundamentado do respetivo 
titular do cargo, salvaguardadas as condições pre-
vistas no presente artigo.
O despacho de autorização relativo a autocondu-
ção, cuja competência é do Presidente da Câmara, 
ou do Vereador com competência delegada, pode 
ser revogado a todo o tempo, designadamente em 
casos de incumprimento do presente Regulamen-
to ou sempre que sejam provocados danos à frota 
municipal.
Os trabalhadores devidamente autorizados à con-
dução de veículos, respondem civilmente perante 
terceiros nos mesmos termos que os trabalhadores 
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com a categoria de motorista.

Artigo 10°
Abastecimento

1. O abastecimento da frota municipal é feito nas 
oficinas municipais ou junto dos postos de abaste-
cimento da entidade fornecedora de combustíveis, 
escolhida no âmbito do procedimento concursal 
para o efeito.
2. Em casos excecionais e devidamente fundamen-
tados, nomeadamente nas deslocações fora dos 
limites do Concelho, é permitido o abastecimento 
noutros locais, devendo os trabalhadores sujeitar o 
documento de despesa a homologação do dirigente 
máximo do serviço.
3. O condutor ou autocondutor deve ser portador 
de um "Livro da Veículo", devidamente preenchido 
e atualizado, sempre que efetue qualquer abaste-
cimento.

Artigo 11 °
Deveres do condutor ou autocondutor

1. O condutor, ou autocondutor, é responsável pelo 
veículo que lhe está distribuída, competindo-lhe, 
nomeadamente:
a) Zelar pelo escrupuloso cumprimento do presente 
Regulamento;
b) Verificar se o veículo possui toda a documen-
tação que permita a sua circulação bem como a 
existência de “Declaração Amigável de Acidente de 
Viação”;
c) Verificar os níveis de óleo, água e a pressão dos 
pneus;
d) Proceder a uma inspeção visual do veículo de 
forma a certificar-se de que o mesmo não apre-
senta danos não participados, zelando, igualmente 
pelo seu asseio;
e) Proceder diariamente, ao preenchimento do “Li-
vro de Veículo-Mapa Diário”, e à entrega mensal 
das folhas de registo na Divisão Administrativa de 
Atendimento e Arquivo - Gestão de Frota, até ao 5º 
dia útil do mês seguinte.
2. O condutor, ou autocondutor, fica obrigado a fa-
zer cumprir o horário, itinerário, tempo de estadia 
e outras condições que lhe forem transmitidas pelo 
responsável do serviço a que pertence, salvo moti-
vos devidamente justificados.
3. O condutor ou autocondutor sujeito a proibição 
de conduzir por indicação médica, deve, de imedia-
to, comunicar esse facto, por escrito, ao seu supe-
rior hierárquico.
4. O condutor ou autocondutor sancionado com ini-
bição de condução deve, de imediato, comunicar 
esse facto, por escrito, ao seu superior hierárquico.

Artigo 12°
Procedimentos em caso de avaria

1. Em caso de avaria do veículo, o condutor ou au-

tocondutor, deve adotar o seguinte procedimento:
a) Prosseguir a marcha se o veículo se puder des-
locar pelos próprios meios sem agravamento das 
condições técnicas, em segurança e em cumpri-
mento do Código da Estrada, devendo a participa-
ção ser efetuada nas 24 horas seguintes ao evento 
ou sua deteção;
b) Se ficar imobilizado, deve ser comunicado ime-
diatamente tal facto, por telefone, ao responsável 
pelo setor da frota municipal ou a quem interna-
mente for delegada tal função, que providenciará 
pelo transporte do condutor ou autocondutor, bem 
como pelo reboque e posterior reparação. 
 2. Nas circunstâncias descritas na alínea b) do 
número anterior, o condutor ou autocondutor não 
pode em momento algum abandonar o veículo imo-
bilizado até à sua remoção.

Artigo 13°
Procedimentos em caso de acidente

1. Em caso de acidente o condutor ou autocondutor 
deve adotar o seguinte procedimento:
a) Obter dos intervenientes e eventuais testemu-
nhas, no local e momento do acidente, os elementos 
necessários ao completo e correto preenchimento 
da “Declaração Amigável de Acidente de Viação”;
b) Preencher a participação interna do acidente e 
entregá-la no prazo máximo de 24 horas na Dire-
ção Municipal de Administração e Finanças;
c) Solicitar a obrigatória intervenção da autoridade 
policial, sempre que:
i. O condutor do veículo particular não queira pre-
encher ou assinar a “Declaração Amigável de Aci-
dente de Viação”;
ii. O condutor do veículo particular não apresente 
no local e momento do acidente, documentos váli-
dos e necessários à identificação do veículo, entida-
de seguradora e do próprio condutor;
iii. O condutor do veículo particular se ponha em 
fuga sem se identificar, devendo ser de imediato 
anotada a sua matrícula e outros dados que permi-
tam a sua identificação;
iv. O condutor do veículo particular manifeste um 
comportamento alterado, designadamente, sob o 
efeito de álcool;
v. Do acidente resultem danos corporais;
vi. Do acidente resultem danos materiais graves;
vii. O veículo particular tenha matrícula estrangei-
ra.
2. Para efeito do presente Regulamento, entende-
-se por acidente qualquer sinistro automóvel ou 
ocorrência em que intervenha um veículo perten-
cente à frota municipal, ainda que sem contato fí-
sico com outros bens ou utentes da via pública, do 
qual resultem danos materiais ou corporais.

Artigo 14°
Investigação do acidente
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1. Compete à Direção Municipal de Administração 
e Finanças, investigar os acidentes de viação tendo 
em vista os seguintes objetivos:
a) Minimizar custos;
b) Apurar factos geradores de eventual responsa-
bilidade civil;
c) Apurar factos geradores de eventual responsabi-
lidade disciplinar;
d) Apresentar recomendações de forma a prevenir 
a ocorrência de futuros acidentes.
2. Concluída a investigação, é elaborada informa-
ção a submeter a apreciação superior, contendo 
proposta de arquivamento ou de procedimento com 
vista ao apuramento de eventual responsabilidade 
civil e/ou disciplinar.
3. Os processos de inquérito e/ou disciplinares, que 
venham a ser instaurados na sequência da investi-
gação do acidente, seguem a legislação específica 
em vigor.

Artigo 15°
Responsabilidade disciplinar

São suscetíveis de constituir infração disciplinar, 
nomeadamente, os seguintes atos ou omissões:
a) A utilização não autorizada de veículo municipal;
b) A utilização de veículo municipal para além dos 
limites geográficos definidos no presente Regula-
mento, sem autorização ou posterior ratificação;
c) A não participação de avaria, ocorrência ou aci-
dente nos prazos estipulados e em consequência 
da qual advenham danos ao Município de Vila Nova 
de Gaia;
d) O não preenchimento do “Livro de Veículo – Mapa 
Diário”, o seu preenchimento de forma ilegível ou 
incorreto e a falta de entrega, não justificada, das 
folhas de registo no prazo estipulado.
e) A condução de veículo municipal por parte de 
condutor e autocondutor inibido de conduzir ou su-
jeito a proibição médica de conduzir; 
f) A condução de veículo municipal por parte de 
condutor e autocondutor sob o efeito de álcool e/ 
ou estupefacientes.

Artigo 16°
Multas, coimas e outras sanções

1. As multas, coimas e outras sanções aplicadas em 
consequência de infrações às obrigações impostas 
por lei e imputáveis ao condutor ou autocondutor 
são da sua exclusiva responsabilidade.
2. É excluída a responsabilidade disciplinar do con-
dutor ou autocondutor que atue no estrito cumpri-
mento de ordens ou instruções emanadas de legí-
timo superior hierárquico e em matéria de serviço, 
se previamente delas tiver reclamado ou tiver exi-
gido a sua transmissão ou confirmação por escrito. 

TÍTULO II
Regras de utilização de veículos automóveis 

de transporte eventual

CAPÍTULO I
Da utilização do serviço de "Táxi"

Artigo 17°
Disposições genéricas

1. O presente capítulo estabelece as regras de fun-
cionamento e utilização dos veículos de transporte 
geral, afetos ao denominado serviço de "Táxi".
2. Incumbe à Direção Municipal de Administração e 
Finanças, a gestão do serviço de "Táxi", designada-
mente quanto à fixação do contingente de veículos 
e motoristas afetos ao serviço, o local de funciona-
mento e a receção e decisão dos pedidos.

Artigo 18°
Funcionamento do serviço de "Táxi"

1. O serviço de "Táxi" funciona normalmente, nos 
dias úteis, entre as 9.00 horas e as 17.30 horas. 
2. Sempre que a conveniência do serviço o justifi-
que, o horário fixado no número anterior pode ser 
alterado.
3. O pedido de requisição do serviço de "Táxi" é 
subscrito pelo responsável máximo do serviço re-
quisitante, em modelo a fornecer pela Direção Mu-
nicipal de Administração e Finanças, sendo de pre-
enchimento obrigatório as seguintes referências:
a) Serviço requisitante, data do pedido e assinatura 
do respetivo responsável;
b) Horário de utilização do serviço: dia e hora da 
saída e, previsão de chegada;
c) Destino do serviço; 
d) Se o serviço pretendido é com motorista ou em 
autocondução.

CAPÍTULO II
Da utilização do serviço por entidades exter-

nas ao Município

Artigo 19°
Disposições genéricas

1. O presente capítulo estabelece as regras de ce-
dência dos veículos municipais a entidades exter-
nas ao Município, de acordo com a política munici-
pal de prestação de serviços à comunidade e desde 
que essa utilização se destine a apoiar iniciativas 
consideradas socialmente relevantes e de interesse 
para o concelho.
2. No âmbito do presente capítulo, só podem requi-
sitar veículos municipais as pessoas coletivas com 
personalidade jurídica e que não prossigam fins 
lucrativos, que tenham sede no Concelho de Vila 
Nova de Gaia ou nele desenvolvam a sua atividade.
3. Os veículos cedidos só podem ser conduzidos por 
motoristas que obedeçam aos requisitos estabele-
cidos no presente regulamento ou contratados pelo 
Município para o efeito.
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Artigo 20°
Finalidades da utilização

Os veículos só podem ser utilizadas para:
a) Atividades do Estado e seus institutos e organis-
mos autónomos personalizados;
b) Atividades das Juntas de Freguesia do Concelho;
c) Atividades de empresas municipais, associações, 
fundações ou outras entidades maioritariamente 
participadas pelo Município de Vila Nova de Gaia;
d) Participação de coletividades do Concelho em 
provas desportivas;
e) Iniciativas das escolas do Concelho, dos vários 
graus de ensino;
f) Iniciativas das Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social do Concelho;
g) Participação das coletividades de cultura e re-
creio do Concelho, em iniciativas locais, regionais 
ou nacionais; 
h) Iniciativas promovidas por outras entidades que 
prossigam fins de índole social, cultural ou despor-
tivo.

Artigo 21 °
Requisição

1. Os interessados na utilização dos veículos mu-
nicipais devem apresentar os respetivos pedidos 
através de impresso próprio a fornecer pelo Municí-
pio, designado "Requisição de Transporte", ou me-
diante ofício ou outro meio dirigido ao Presidente 
da Câmara.
2. Os pedidos devem dar entrada no Município com, 
pelo menos, quinze dias de antecedência, indicando 
expressamente, a referência "Requisição de trans-
porte", nome do responsável pelo grupo de pas-
sageiros da viagem a realizar, sendo este o único 
interlocutor do motorista do veículo.
3. Em casos excecionais, devidamente justificados, 
em função da importância e urgência do serviço a 
prestar, e desde que haja disponibilidade de meios, 
pode ser autorizada a utilização do veículo sem ob-
servância do prazo estabelecido no número ante-
rior, mas nunca com menos de cinco dias de ante-
cedência.
4. O Município comunicará ao requerente, até cin-
co dias antes da realização do serviço, a decisão 
que recaiu sobre o pedido de utilização, exceto nas 
situações previstas no número anterior, que serão 
objeto de decisão em 48 horas.
5. A competência para decidir dos pedidos apre-
sentados é do Vereador com competência na área, 
podendo a mesma ser delegada.

Artigo 22°
Registo das requisições

Os pedidos de utilização dos veículos são regista-
dos na Divisão Administrativa de Atendimento e Ar-
quivo por ordem cronológica de chegada, devendo 
esse registo conter, os seguintes elementos:

a) Número e data de registo;
b) Identificação, morada/sede e contato da entida-
de requisitante;
c) Data e local de destino;
d) Data e hora do regresso;
e) Número de passageiros a transportar; 
f) Identificação do responsável pelo grupo de pas-
sageiros.

Artigo 23°
Alteração, desistência e anulação

1. O pedido de marcação só pode ser alterado até 
sete dias antes da data prevista para a respetiva 
utilização, salvo em situações devidamente funda-
mentas e alheias à vontade da entidade requisitan-
te.
2. A desistência do serviço é obrigatoriamente co-
municada aos serviços competentes do Município, 
com antecedência mínima de cinco dias da data 
prevista para a utilização do veículo, sob pena de 
ser liquidado ao requerente o valor da taxa/pre-
ço devido pela utilização do veículo, sempre que a 
mesma não seja atribuída a outra entidade.
3. O Município reserva-se o direito de anular o servi-
ço anteriormente autorizado, em casos excecionais 
e devidamente fundamentados, designadamente, 
decorrentes de avarias mecânicas, impossibilida-
de de motorista ou iniciativas autárquicas urgentes 
que exijam a afetação do veículo.

Artigo 24°
Deveres do condutor

O condutor fica obrigado a:
a) Zelar pelo bom estado de conservação, manu-
tenção e limpeza do veículo;
b) Respeitar o itinerário e horários autorizados, 
tempo de estadia e outras condições que lhe fo-
rem transmitidas pelos responsáveis do respetivo 
serviço, salvo se existirem motivos devidamente 
justificados;
c) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regu-
lamento;
d) Cumprir escrupulosamente as regras do Código 
da Estrada, garantindo a segurança de pessoas e 
bens; 
e) Participar e apresentar à chegada de cada via-
gem, ou no dia útil subsequente o relatório das 
anomalias ocorridas durante a utilização do veículo.

Artigo 25°
Deveres das entidades requisitantes

1. As entidades requisitantes estão obrigadas a 
cumprir o estabelecido no presente capítulo, os ob-
jetivos definidos para cada utilização e a respeitar 
as instruções dadas pelo condutor.
2. As entidades requisitantes devem zelar por uma 
boa conduta social dos passageiros e pelo bom es-
tado geral do interior do veículo, incluindo a limpeza 
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e a conservação dos assentos, sendo responsáveis 
perante o Município por quaisquer danos causados 
pelos utilizadores no veículo.
3. Os utilizadores devem, em todas as circunstân-
cias, respeitar as instruções dadas pelo condutor.
4. O responsável pelo grupo de passageiros e o mo-
torista do veículo devem assinar, o mapa de via-
gem, em modelo próprio fornecido pelo Município 
de Vila Nova de Gaia, discriminando o número de 
horas e de quilómetros percorridos, bem como o 
registo das ocorrências.
5. O incumprimento, pelas entidades requisitantes, 
do disposto nos números anteriores determina a 
impossibilidade de utilização dos veículos munici-
pais por um período nunca inferior a 120 dias.
6. Caso se encontre por pagar algum valor por an-
terior utilização de veículo municipal por parte da 
entidade requisitante não pode ser autorizada nova 
utilização de veículo.

Artigo 26°
Proibições

É expressamente proibido:
a) Transportar animais nos veículos;
b) Fumar no interior dos veículos;
c) Ingerir bebidas alcoólicas no interior do veículo.

Artigo 27°
Taxas

1. A utilização de veículo municipal por entidade 
externa ao Município dá lugar ao pagamento das 
taxas previstas no Regulamento Municipal de Taxas 
do Município de Vila Nova de Gaia.
2. As disposições respeitantes à liquidação, co-
brança e pagamento das taxas, bem como a fun-
damentação económico-financeira das mesmas, 
referentes às atividades descritas no presente Re-
gulamento, encontram-se previstas no Regulamen-
to Municipal de Taxas do Município de Vila Nova de 
Gaia.

TÍTULO III
Disposições Finais

Artigo 28°
Interpretação e integração de lacunas

Os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpre-
tação e aplicação do presente Regulamento, que 
não possam ser resolvidos pelo recurso aos crité-
rios legais de interpretação e integração de lacu-
nas, são submetidos a decisão dos órgãos compe-
tentes, nos termos do disposto na Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro.

Artigo 29°
Revogação

É revogado o anterior Regulamento de Utilização 
das Viaturas do Município de Vila Nova de Gaia sen-

do igualmente revogadas quaisquer outras normas 
regulamentares que contrariem o disposto no pre-
sente Regulamento.

Artigo 30°
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia se-
guinte ao da sua publicação. 

A.4. PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULA-
MENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 
RECEITAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA QUE PREVÊ A REDUÇÃO EM 50% DO 
VALOR DAS TAXAS MUNICIPAIS A PAGAR 
POR COMERCIANTES

NOTA JUSTIFICATIVA
DESIGNAÇÃO: PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGU-
LAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEI-
TAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA QUE 
PREVÊ A REDUÇÃO EM 50% DO VALOR DAS TAXAS 
MUNICIPAIS A PAGAR POR COMERCIANTES
Lei Habilitante: O presente regulamento é elabora-
do ao abrigo e nos termos do artigo 241º da Cons-
tituição da República Portuguesa, dos artigos 25º, 
nº 1 alínea g) e 33º, nº 1 alínea k) do Regime Ju-
rídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 20º, nº 1 da 
Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece 
o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais, do artigo 8.º da Lei nº 
53-E/2006,de 29 de dezembro (Regime Geral das 
Taxas das Autarquias Locais), com a redação intro-
duzida pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro 
e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro.
Síntese do conteúdo: O presente Regulamento es-
tabelece que mediante deliberação da Câmara Mu-
nicipal e sob parecer não vinculativo da Associação 
Representativa do Comércio Local, para o efeito ha-
bilitada pelo Município, pode haver lugar à dispensa 
em 50% do valor das taxas a pagar por comer-
ciantes do Concelho relativamente a atos e factos, 
designadamente, de modernização e, ou, requalifi-
cação de instalações, destinados à boa prossecução 
da respetiva atividade de comércio tradicional em 
Vila Nova de Gaia. 
O pedido de dispensa é obrigatoriamente instruí-
do, pelo interessado, com o parecer da Associação 
referida visando a confirmação, perante a Câmara 
Municipal, da qualidade de comerciante em efeti-
vo exercício de atividade no ramo do comércio tra-
dicional, em Vila Nova de Gaia, do requerente e, 
bem assim, uma apreciação qualificada sobre os 
benefícios e mais-valias dos atos ou factos sujeitos 
ao pagamento da taxa em causa, cuja dispensa de 
pagamento parcial se requer em concreto, para o 
exercício de tal ramo de atividade.
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Para o efeito são alterados em conformidade os ar-
tigos 16.º e 17.º, relativos, respetivamente, à con-
cessão de dispensas totais ou parciais do pagamen-
to de taxas e ao correspondente procedimento, do 
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia.
Motivação do Projeto: O atual contexto socioeconó-
mico torna prioritária a adoção de políticas públicas 
municipais que potenciem o investimento e o em-
prego.
O estímulo à valorização e reforço da competitivi-
dade do comércio tradicional é suscetível de con-
tribuir para tal desiderato e, simultaneamente, 
para a melhoria da qualidade de atendimento seja 
dos consumidores gaienses, seja, igualmente, dos 
inúmeros visitantes nacionais e estrangeiros que, 
crescentemente, têm procurado, nos últimos anos, 
o Concelho de Vila Nova de Gaia e, muito em espe-
cial, o comércio qualificado sedeado no seu centro 
urbano.
Nesse sentido, o presente projeto visa alterar o Re-
gulamento de Taxas e Outras Receitas do Município 
de Vila Nova de Gaia, com vista a estabelecer uma 
redução em 50% das taxas a pagar por comercian-
tes decorrentes de atos e factos, designadamente, 
pelo seu valor, os inerentes a processos de mo-
dernização e, ou, requalificação de instalações, no 
quadro da prossecução da respetiva atividade de 
comércio a retalho neste Concelho. 
Trata-se de uma medida de incentivo ao investi-
mento e emprego traduz-se na discriminação po-
sitiva do comércio tradicional de Vila Nova de Gaia 
porque particularmente dirigida aos comerciantes 
que privilegiam efetivamente o atendimento perso-
nalizado em contexto urbano, razão pela qual im-
porta garantir a total transparência e adequação do 
procedimento de concessão pela Câmara Munici-
pal, do respetivo benefício, através da participação 
obrigatória no mesmo da Associação Representati-
va do Comércio Local para o efeito credenciada pelo 
Município. 
Publicitação do procedimento, audiência de inte-
ressados e consulta pública: Nos termos do artigo 
98.º do novo Código do Procedimento Administrati-
vo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, o início do procedimento deste regu-
lamento deve ser publicitado na Internet, no sítio 
institucional do Município de Vila Nova de Gaia, com 
a indicação do órgão que decidiu desencadear o 
procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, 
do seu objeto e da forma como se pode processar 
a constituição como interessados e a apresentação 
de contributos para a elaboração do regulamento.
Elaborado o projeto de regulamento, o mesmo de-
verá ser submetido a audiência dos interessados 
e, ou, consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA.
Ponderação de Custos e Benefícios – As medidas 

projetadas neste regulamento com os benefícios 
decorrentes da motivação expressa anteriormente 
não acarretam diretamente qualquer acréscimo de 
custos para o Município. A redução de receita de-
corrente da dispensa em 50% do valor das taxas a 
conceder, caso a caso, pela Câmara Municipal aos 
Comerciantes, será indubitavelmente compensada 
pelos benefícios que esta medida não deixará de 
gerar na economia local, em particular no comércio 
tradicional de Vila Nova de Gaia .
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, __ de ou-
tubro de 2016

PREÂMBULO
O atual contexto socioeconómico torna prioritária a 
adoção de políticas públicas municipais que poten-
ciem o investimento e o emprego.
O estímulo à valorização e reforço da competitivi-
dade do comércio tradicional é suscetível de contri-
buir para tal desiderato e, simultaneamente, para 
a melhoria da qualidade de atendimento, seja dos 
consumidores gaienses, seja dos inúmeros visitan-
tes, nacionais e estrangeiros, que têm procurado, 
crescentemente, nos últimos anos, o Concelho de 
Vila Nova de Gaia, em especial, o comércio qualifi-
cado sedeado no seu centro urbano.
Nesse sentido, o presente projeto visa alterar o Re-
gulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, 
com vista a estabelecer, para os comerciantes, uma 
redução em 50% das taxas relativas a atos e fac-
tos destinados à melhor prossecução da respetiva 
atividade de comércio tradicional, em Vila Nova de 
Gaia, estimulando, designadamente, os processos 
de modernização e, ou, requalificação das suas ins-
talações. 
Esta política de incentivo ao investimento e empre-
go discrimina, assim, positivamente, o comércio 
tradicional de Vila Nova de Gaia devendo beneficiar, 
exclusivamente, os comerciantes que privilegiam, 
efetivamente, o atendimento personalizado em 
contexto urbano.
Por essa razão importa garantir a total transpa-
rência e adequação do procedimento de concessão 
pela Câmara Municipal, deste benefício, mediante 
a participação obrigatória no mesmo da Associação 
Representativa do Comércio Local, para o efeito, 
credenciada pelo Município. 
Assim, os comerciantes interessados deverão obri-
gatoriamente instruir o respetivo requerimento à 
Câmara Municipal com um parecer, não vinculativo, 
dessa Associação, destinado a confirmar, perante 
esta, a qualidade de comerciante em exercício de 
atividade, no ramo do comércio tradicional de Gaia, 
do requerente e, bem assim, a apreciar, de modo 
independente e qualificado, os benefícios e mais-
-valias para a atividade, em concreto, dos atos ou 
factos sujeitos ao pagamento da taxa cuja dispensa 
parcial de pagamento se requer.
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De acordo com 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, compete à Câmara Municipal ela-
borar e submeter à aprovação da Assembleia Mu-
nicipal os projetos de regulamentos externos do 
município. 
Durante o período de apreciação foram recolhidas 
sugestões dos interessados nos termos e para os 
efeitos do artigo 101º, nº 1 do Código do Procedi-
mento 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:

Artigo 1º
O presente regulamento é elaborado ao abrigo e 
nos termos do artigo 241º da Constituição da Re-
pública Portuguesa, dos artigos 25º, nº 1 alínea g) 
e 33º, nº 1 alínea k) do Regime Jurídico das Autar-
quias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, do artigo 20º, nº 1 da Lei nº 73/2013, 
de 03 de setembro, que estabelece o Regime Fi-
nanceiro das Autarquias Locais e das Entidades In-
termunicipais, do artigo 8.º da Lei nº 53-E/2006,de 
29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das Au-
tarquias Locais), com a redação introduzida pela 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e pela Lei 
n.º 117/2009, de 29 de dezembro.

Artigo 2º
O presente Regulamento tem por objeto o esta-
belecimento da possibilidade de redução em 50% 
do valor das taxas municipais a pagar por Comer-
ciantes alterando em conformidade o Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município 
de Vila Nova de Gaia, aprovado por deliberação da 
Assembleia Municipal, de dezembro de 2009. 

Artigo 3.º
1. Os artigos 16.º e 17.º do Regulamento de Taxas 
e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia 
passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 16º
Dispensas totais ou parciais

1. Pode a Câmara conceder dispensas totais ou 
parciais do pagamento das respetivas taxas muni-
cipais:
a. Às pessoas singulares, em caso de insuficiência 
económica, demonstrada pelo recurso aos critérios 
previstos na lei sobre o apoio judiciário, e confirma-
da pela Divisão Municipal de Ação Social, que, para 
o efeito, instrui processo;
b. Às instituições particulares de solidariedade so-
cial, associações desportivas, recreativas, culturais 

e sociais sem fins lucrativos, relativamente aos atos 
e fatos diretamente relacionados com o seu objeto 
social e quando a sua sede se situe no Município de 
Vila Nova de Gaia;
c. Às pessoas coletivas, ou singulares, legalmen-
te constituídas, relativamente aos atos e factos, 
devidamente fundamentados, que se destinem à 
prossecução de atividades de relevante interesse 
público municipal e no âmbito dos respetivos fins 
estatutários.2. Pode haver lugar à dispensa total 
ou parcial do pagamento de taxas municipais re-
lativamente a eventos e obras de manifesto e re-
levante interesse municipal mediante deliberação 
da Câmara Municipal, sob proposta devidamente 
fundamentada.
3. Mediante deliberação da Câmara Municipal e sob 
parecer não vinculativo da Associação Representa-
tiva do Comércio Local, para o efeito habilitada pelo 
Município, pode haver lugar à dispensa em 50% 
do pagamento das taxas a pagar por comerciantes 
do Concelho relativamente a atos e factos, desig-
nadamente, de modernização e, ou, requalificação 
de instalações, destinados a incentivar a melhoria 
da prossecução da respetiva atividade de comércio 
tradicional em Vila Nova de Gaia. 

SECÇÃO II
DO PROCEDIMENTO

Artigo 17º
Procedimento nas dispensas totais ou parciais
1. O pedido de dispensa total ou parcial das taxas 
deve ser formalizado aquando do requerimento ou 
do início da atividade sujeita a pagamento da taxa 
ou receita, sem prejuízo do pagamento do valor de-
vido a título de preparo.
2. Previamente à autorização da dispensa total ou 
parcial, devem os serviços no respetivo processo, 
informar fundamentadamente o pedido, indicar o 
valor sujeito a dispensa total ou parcial, bem como 
propor o sentido da decisão.
3. Nos casos em que o pedido de dispensa total ou 
parcial de taxas municipais respeite a protocolo de 
investimento celebrado entre o Município e o par-
ticular é, ainda, ouvida uma comissão designada 
para o efeito que dá parecer não vinculativo sobre 
a pretensão.
4. O pedido de dispensa em 50% do pagamento 
das taxas a pagar por comerciantes é obrigatoria-
mente instruído, pelo interessado, com o parecer 
a que se refere o n.º 3 do artigo anterior, que se 
destina a confirmar, perante a Câmara Municipal, a 
qualidade de comerciante em exercício de ativida-
de, no ramo do comércio tradicional, em Vila Nova 
de Gaia, do requerente e, bem assim, a apreciar, 
de modo independente e qualificado, os benefícios 
e mais-valias para a atividade, em concreto, dos 
atos ou factos sujeitos ao pagamento da taxa cuja 
dispensa parcial de pagamento se requer.
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5. Todos os pedidos de dispensa total ou parcial, 
após deliberação da Câmara Municipal, são envia-
dos aos serviços da área financeira para registo 
contabilístico.
6. As dispensas totais ou parciais não desobrigam 
os interessados de requererem à Câmara Municipal 
o respetivo licenciamento, autorização ou comuni-
cação, a que haja lugar, nos termos da lei ou regu-
lamento.
7. As dispensas totais ou parciais previstas não au-
torizam os beneficiários a utilizar meios suscetíveis 
de lesar o interesse municipal e não abrangem as 
indemnizações por danos causados no património 
municipal.”

Artigo 4º
O presente Regulamento entra em vigor no dia 
imediato à sua publicação nos termos da lei.

EDT-CMVNG/2017/29
PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNI-
CIPAL DO COMÉRCIO E DA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS NÃO SE-
DENTÁRIO
Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no im-
pedimento do Sr.º Presidente, torna público, nos 
termos e para os efeitos do artigo 101º do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que foi de-
liberado na reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada no dia 5 de dezembro de 2016, submeter 
a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, a contar 
da data da publicação do presente Edital no Bole-
tim Municipal e no sítio institucional do Município, o 
projeto de alteração ao Regulamento Municipal do 
Comércio e da Prestação de Serviços de Restaura-
ção ou de Bebidas Não Sedentário. 
Nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo, convidam-se os inte-
ressados, devidamente identificados, a dirigir por 
escrito, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
as suas sugestões dentro do período atrás referido, 
para o Departamento de Assuntos Jurídicos – Equi-
pa Técnica dos Regulamentos Municipais – Aparta-
do 239, 4431-903, Vila Nova de Gaia ou através do 
correio eletrónico etrm@cm-gaia.pt. 
Mais se faz saber que o projeto de Regulamento 
Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário 
pode ser consultado no site da Câmara Municipal, 
em www.cm-gaia.pt.
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2017
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação:19/01/2017

EDT-CMVNG/2017/30
PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNI-
CIPAL DE UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS DO MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA
Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no im-
pedimento do Sr.º Presidente, torna público, nos 
termos e para os efeitos do artigo 101º do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que foi de-
liberado na reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada no dia 5 de dezembro de 2016, submeter 
a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, a contar 
da data da publicação do presente Edital no Bole-
tim Municipal e no sítio institucional do Município, o 
projeto de alteração ao Regulamento Municipal de 
Utilização das Viaturas do Município de Vila Nova 
de Gaia.
Nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo, convidam-se os inte-
ressados, devidamente identificados, a dirigir por 
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escrito, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
as suas sugestões dentro do período atrás referido, 
para o Departamento de Assuntos Jurídicos – Equi-
pa Técnica dos Regulamentos Municipais – Aparta-
do 239, 4431-903, Vila Nova de Gaia ou através do 
correio eletrónico etrm@cm-gaia.pt. 
Mais se faz saber que o projeto de Regulamento 
Municipal de Utilização dos Veículos Automóveis do 
Município de Vila Nova de Gaia pode ser consultado 
no site da Câmara Municipal, em www.cm-gaia.pt.
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2017
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação:19/01/2017

EDT-CMVNG/2017/31
PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO 
ARQUIVO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no im-
pedimento do Sr.º Presidente, torna público, nos 
termos e para os efeitos do artigo 101º do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que foi de-
liberado na reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada no dia 5 de dezembro de 2016, submeter 
a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, a contar 
da data da publicação do presente Edital no Bole-
tim Municipal e no sítio institucional do Município, o 
projeto de alteração ao Regulamento do Arquivo do 
Município de Vila Nova de Gaia. 
  Nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, convidam-se 
os interessados, devidamente identificados, a di-
rigir por escrito, ao Senhor Presidente da Câma-
ra Municipal, as suas sugestões dentro do período 
atrás referido, para o Departamento de Assuntos 
Jurídicos – Equipa Técnica dos Regulamentos Muni-
cipais – Apartado 239, 4431-903, Vila Nova de Gaia 
ou através do correio eletrónico etrm@cm-gaia.pt. 
Mais se faz saber que o projeto de Regulamento do 
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner pode ser 
consultado no site da Câmara Municipal, em www.
cm-gaia.pt.
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2017
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação:19/01/2017

EDT-CMVNG/2017/32
PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNI-
CIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA
Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no im-
pedimento do Sr.º Presidente, torna público nos 
termos e para os efeitos do artigo 101º do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que foi de-
liberado na reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada no dia 9 de janeiro de 2017, submeter a 
consulta pública, pelo prazo de 30 dias, a contar 
da data da publicação do presente Edital no Bole-
tim Municipal e no sítio institucional do Município, o 
projeto de alteração ao Regulamento Municipal de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova 
de Gaia, no sentido de prever a redução em 50% 
do valor das taxas municipais a pagar por comer-
ciantes.
Nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo, convidam-se os inte-
ressados, devidamente identificados, a dirigir por 
escrito, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
as suas sugestões dentro do período atrás referido, 
para o Departamento de Assuntos Jurídicos – Equi-
pa Técnica dos Regulamentos Municipais – Aparta-
do 239, 4431-903, Vila Nova de Gaia ou através do 
correio eletrónico etrm@cm-gaia.pt. 
Mais se faz saber que o projeto de alteração ao Re-
gulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Vila Nova de Gaia, que prevê a redu-
ção em 50% do valor das taxas municipais a pagar 
por comerciantes pode ser consultado no site da 
Câmara Municipal, em www.cm-gaia.pt.
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2017
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação:19/01/2017
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