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Regulamento Municipal de Intervenção no Espaço Público
do Município de Vila Nova de Gaia

Preâmbulo

Decorridos cinco anos após a entrada em vigor do Regulamento de Intervenção na 

Via Pública do Município de Vila Nova de Gaia, e considerando a crescente intervenção 

das concessionárias de serviços públicos, empresas de comunicações eletrónicas, e 

particulares no solo e subsolo, revela-se fundamental rever as condições em que tais 

intervenções podem ter lugar.

A aplicação do Regulamento Municipal e a crescente experiência neste domínio 

revelam que é urgente repensar a dinâmica municipal no que se refere à disciplina 

das intervenções no espaço público, cruzando-a com o âmbito de aplicação do Re-

gime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

A aprovação de um novo regulamento municipal procura compilar toda a regula-

mentação e todo o conjunto de deliberações, disposições e normas internas existentes, 

colmatar carências e deficiências em alguns aspetos, e complementar e especificar a 

legislação geral sobre a matéria, por forma a garantir a uniformidade de critérios de 

conceção, dimensionamento e reposição das infraestruturas municipais.

De facto, existem, em todo o território municipal, intervenções no espaço público 

levadas a cabo pelos serviços municipais, por entidades privadas, por concessionárias 

e por pessoas singulares ou coletivas, quer avulso, quer no âmbito do licenciamento 

de operações urbanísticas.

Estas intervenções visam, designadamente, a implantação no espaço público de 

infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, 

alimentação e distribuição de energia elétrica, iluminação pública, distribuição e ali-

mentação de gás natural, redes de comunicações eletrónicas, etc. Por outro lado, 

verificam-se também intervenções no espaço público, no âmbito das obrigações le-

gais a cumprir com as condições fixadas no licenciamento municipal de operações de 

loteamentos, obras de urbanização e obras particulares de construção, reconstrução 

ou ampliação de edifícios.

Elaborado o projeto de regulamento, na sequência e em cumprimento de delibe-

ração da Câmara Municipal, tomada na reunião ordinária de 5 de junho de 2017, foi 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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o mesmo submetido a consulta pública, para recolha de sugestões, de acordo com 

o estipulado nos artigos n.   100.° e 101.° do Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente através da realização de reuniões, no dia 01/08/2017, com as em-

presas Águas de Gaia, E. M., S. A., EDP Distribuição, EDP Gás, PT-MEO e NOS, bem 

como da publicação por edital, no Boletim Municipal Extraordinário n.° 79 de junho de 

2017 e na Internet, no sítio institucional do Município.

Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 241.° da Constituição da República 

Portuguesa e 25.°, n.° 1, alínea g), do Anexo I da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, sob 

proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia aprova o 

seguinte regulamento:

TÍTULO I
Disposições Gerais e Introdutórias

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente Regulamento obedece ao estabelecido no artigo 241.° da Constituição 

da República Portuguesa, na alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° e g) do n.° 1 do artigo 

25.°do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.°
Âmbito de Aplicação

O presente Regulamento aplica-se às intervenções no espaço público, nomeada-

mente:

a) Aos trabalhos de construção, instalação, manutenção, reparação, inspeção, al-

teração ou substituição de infraestruturas a realizar no espaço aéreo, no solo ou no 

subsolo do domínio público municipal, com intervenção ou não no pavimento e inde-

pendentemente da entidade que a promove;

b) Aos trabalhos de construção, conservação e reparação a realizar em passeios e 

pavimentos;

c) Às obras de urbanização, sem prejuízo dos procedimentos legalmente previs-

tos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 
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555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

Artigo 3.°
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:

a) Intervenções no espaço público: toda e qualquer ação que tenha por efeito a 

construção, instalação, manutenção, reparação, inspeção, alteração ou substituição 

de pavimentos, passeios, arruamentos e outros espaços similares de utilização públi-

ca, espaços verdes integrados nesses espaços, e infraestruturas técnicas, a realizar 

no espaço aéreo, no solo ou no subsolo do domínio público municipal, englobando a 

ocupação do espaço público que lhe é inerente;

b) Promotores: as pessoas singulares ou coletivas que promovam as intervenções 

no espaço público e que tenham legitimidade para apresentar pedidos de licencia-

mento.

Artigo 4.°
Organização e Coordenação das Intervenções no Espaço Público

1 — As entidades públicas ou privadas que intervenham ou pretendam intervir no 

espaço público devem coordenar a sua intervenção, no tempo e no espaço, entre si e 

com a CMVNG, a fim de evitar a repetição de obras ou trabalhos no mesmo local.

2 — Os promotores que intervenham no espaço público de forma continuada e 

planeada devem comunicar ao Município, até ao dia 30 de novembro de cada ano, o 

planeamento das intervenções, designadamente no que concerne a obras de investi-

mento, a executar no ano seguinte, fornecendo todos os elementos necessários para a 

sua apreciação, nomeadamente a sua caraterização e programação.

3 — As empresas de comunicações eletrónicas, de distribuição de energia elétri-

ca e de gás, abastecimento de água, saneamento e outras similares devem até 31 de 

dezembro apresentar ao Município os cadastros das respetivas redes devidamente 

atualizados, com exceção das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comu-

nicações eletrónicas, por se encontrarem abrangidas pelo dever de informação ao SIIA 

(Sistema de informação de Infraestruturas Aptas) da ANACOM.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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4 — O Município informa as entidades referidas nos n.    anteriores de todas as inter-

venções de remodelação, reconstrução ou de beneficiação de arruamentos, de inicia-

tiva municipal ou de outras entidades na fase de planificação, concedendo um prazo 

de 20 dias, para que estas se pronunciem sobre o interesse de realizarem intervenções 

em simultâneo.

5 — O Município comunica às entidades referenciadas no presente artigo o início 

das intervenções no n.° anterior com a antecedência de 10 dias.

6 — Se, no seguimento do disposto no n.° 4, estes promotores não se mostrarem 

interessados em intervir, não lhes será autorizada a realização de obra que afete o 

pavimento durante um período de 5 anos, salvo por motivo devidamente justificado e 

aceite pelo Município.

7 — O disposto no presente artigo não se aplica às intervenções de caráter urgente, 

nem às intervenções no espaço público de caráter pontual, cujo planeamento não seja 

possível antecipar.

TÍTULO II
Intervenções no Espaço Público

CAPÍTULO I
Autorização

Artigo 5.°
Autorização Municipal

1 — As intervenções no espaço público realizadas ao abrigo do presente Regula-

mento estão sujeitas a autorização municipal, nos termos dos artigos seguintes.

2 — Nas intervenções no espaço público sujeitas a licenciamento no âmbito do 

RJUE, nomeadamente as obras de urbanização, o alvará de autorização emitido no 

âmbito daquele diploma substitui o título a emitir nos termos do artigo 12.° deste Re-

gulamento.

3 — Nas intervenções no espaço público decorrentes e acessórias de outras ope-

rações urbanísticas sujeitas aos procedimentos previstos no RJUE, o alvará de licença 

emitido no âmbito daquele diploma substitui o título a emitir no âmbito do artigo 12.° 

deste Regulamento.
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4 — A atribuição do direito de passagem em bens de domínio público municipal, às 

empresas de comunicações eletrónicas é realizada através de autorização municipal.

Artigo 6.°
Isenção de Autorização

1 — Estão isentas de autorização, designadamente:

a) As intervenções promovidas pelos serviços municipais, por si ou através de enti-

dade mandatada para o efeito;

b) As intervenções promovidas pelas Juntas de Freguesia;

c) As intervenções de mero acesso físico a infraestruturas que não configurem 

obras de construção civil;

d) A construção, por empresas de comunicações eletrónicas, de infraestruturas ap-

tas com menos de 10 metros lineares de extensão.

2 — As intervenções em espaço público isentas de autorização nos termos da alínea 

b) do n.° anterior estão sujeitas a parecer prévio a emitir pela Câmara Municipal e à 

comunicação de início dos trabalhos prevista no artigo 14.° do presente Regulamento.

3 — O parecer indicado no número anterior é emitido no prazo de 15 dias úteis, sob 

pena de se considerar aceite a intervenção comunicada.

4 — As intervenções em espaço público isentas de autorização nos termos da alínea 

c) e d) do n.° 1, estão sujeitas à comunicação de início dos trabalhos prevista no artigo 

14.° do presente Regulamento.

5 — A isenção de autorização não prejudica o dever de cumprimento do disposto 

no presente Regulamento e demais legislação aplicável, concretamente o disposto nos 

artigos 9.° e 10.° do Código da Estrada.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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Artigo 7.°
Legitimidade

Têm legitimidade para requerer a autorização de intervenções no espaço público:

a) Os particulares, desde que demonstrem interesse legítimo na execução da inter-

venção, a executar por entidades devidamente habilitadas;

b) As entidades gestoras e ou concessionárias de redes de energia, abastecimento 

de água, drenagem de águas residuais e outras similares, bem como empresas de co-

municações eletrónicas;

c) Outras entidades devidamente mandatadas, ou acreditadas pelas entidades pre-

vistas na alínea anterior.

CAPÍTULO II
Procedimento

Artigo 8.°
Fases do Procedimento

1 — O procedimento de autorização de intervenção no espaço público far-se-á em 
três fases:

a) Apreciação da intervenção;

b) Emissão do Alvará de Autorização;

c) Comunicação de início de trabalhos no espaço público.

2 — Sempre que estejam em causa intervenções no espaço público decorrentes e 

acessórias de outras operações urbanísticas sujeitas aos procedimentos previstos no 

âmbito do RJUE, as fases indicadas na alínea a) e b) do número anterior esgotam-se, 

nos termos da tramitação prevista naquele diploma, com a emissão do alvará de licen-

ça de obras.
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Artigo 9.°
Instrução do Pedido de Autorização

1 — O pedido de autorização deve ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 

sob a forma de requerimento escrito.

2 — Do requerimento inicial deve constar a indicação do pedido em termos claros 

e precisos, identificando o tipo de intervenção a realizar, a respetiva localização, o seu 

faseamento, quando se justifique, e o prazo de execução.

3 — O pedido deve ser acompanhado dos seguintes elementos instrutórios:

a) Documento comprovativo da qualidade do titular;

b) Memória descritiva, da qual conste:

i) O local da intervenção;

ii) O tipo de intervenção e de trabalhos a executar;

iii) A natureza, comprimento e largura dos pavimentos afetados;

iv) O diâmetro, número e extensão das tubagens;

v) A dimensão das caixas e do equipamento a instalar no subsolo ou à superfície;

vi) Justificação para o faseamento da intervenção;

c) Planta de localização, em toda a sua extensão, dos trabalhos a executar, à escala 

1/2000;

d) Projeto de intervenção no espaço público, à escala máxima 1:500, que caraterize 

devidamente a obra a realizar com a delimitação da área de intervenção, delimita-

ção e caracterização das pavimentações a realizar ou intervencionar, identificação do 

traçado e localização das infraestruturas e equipamentos a instalar no subsolo ou à 

superfície, quando aplicável;

e) Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto, acompanhado de decla-

ração da ordem ou associação profissional, quando aplicável;

f) Projeto de sinalização temporária que deverá conter:

i) Plano de ocupação da via pública acompanhado dos percursos de circulação al-

ternativos;

ii) Memória descritiva e justificativa;

iii) Implantação e definição da sinalização temporária a implantar.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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g) O prazo para a execução dos trabalhos, em dias seguidos, indicando o seu fa-

seamento;

h) A estimativa orçamental dos trabalhos de construção civil a executar;

i) Fotografias atualizadas do local objeto de intervenção;

j) Fundamentação para os casos previstos no artigo 4.° n.  6 e 7 do presente Re-

gulamento;

k) Documento comprovativo da viabilidade de ligação emitida pelas entidades ges-

toras e ou concessionárias referidas no artigo 7.°;

l) Documento que comprove a acreditação do empreiteiro ou autorização por parte 

da entidade gestora para a execução daquela obra;

m) Termo de responsabilidade do técnico responsável pelo acompanhamento da 

obra.

4 — Sempre que se justifique, o requerente pode instruir o pedido de autorização 

com outros elementos, não identificados no número anterior, que considere funda-

mentais para a correta apreciação do pedido, assim como justificar a não instrução do 

pedido com alguns dos elementos obrigatórios quando desnecessários face à preten-

são em concreto.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os serviços municipais 

competentes, no prazo de 5 dias úteis, poderão solicitar ao promotor, sempre que o 

julgarem necessário, e por qualquer meio escrito, a entrega de documentos e peças 

adicionais em prazo a fixar, bem como dispensar aqueles que, dadas as caraterísticas 

da pretensão, se revelem desnecessários.

6 — Quando estejam em causa intervenções no espaço público decorrentes e 

acessórias de outras operações urbanísticas sujeitas aos procedimentos previstos no 

RJUE, os elementos instrutórios descritos no ponto anterior integram o procedimento 

de controlo prévio no âmbito daquele diploma.

Artigo 10.°
Apreciação da Intervenção

1 — Na primeira fase do procedimento de autorização é apreciado o pedido, poden-

do a decisão ser de deferimento ou indeferimento.

2 — O Município dispõe de um prazo de 10 dias úteis para se pronunciar sobre o 
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pedido de autorização apresentado, decidindo quer as questões de ordem formal e 

processual que possam obstar à apreciação, quer da viabilidade da pretensão apre-

sentada, sob pena de a mesma se considerar tacitamente deferida.

3 — O prazo referido no número anterior começa a contar-se após a apresentação 

do pedido ou após a apresentação dos elementos adicionais solicitados nos termos do 

n.° 5 do artigo 9.° do presente Regulamento.

4 — A Câmara Municipal pode, fundamentadamente, reduzir o prazo indicado pelo 

promotor para a execução dos trabalhos se o considerar excessivo ou se a intervenção 

requerer maior urgência na sua realização.

5 — Deferida a pretensão, são determinadas as condicionantes de intervenção, bem 

como a necessidade de prestação de caução e as taxas devidas, se aplicáveis, nos ter-

mos do artigo 37.° e 44.° do presente Regulamento.

6 — A comunicação da decisão sobre o pedido de autorização para intervenção no 

espaço público é efetuada através de notificação dirigida ao promotor que o solicitou.

7 — A notificação de deferimento do pedido estabelece as condicionantes da inter-

venção, mas não habilita o promotor a iniciar os trabalhos no espaço público, o que 

só acontece com a emissão do alvará e com a comunicação de início dos trabalhos no 
espaço público.

Artigo 11.°
Proteção do Património Arqueológico

1 — As intervenções que afetem o subsolo, mesmo que superficialmente, situadas 

dentro dos perímetros definidos como zonas classificadas ou em vias de classificação, 

carecem de parecer das entidades competentes da Administração Central, podendo 

impor-se os condicionamentos necessários para a salvaguarda do património arqueo-

lógico.

2 — Nas zonas, situadas dentro dos perímetros das zonas de valor arqueológico 

previstas na Carta de Salvaguardas de Património do Plano Diretor Municipal de Vila 

Nova de Gaia são interditas ações que possam destruir ou prejudicar os valores ar-

queológicos identificados, exceto se forem impostas medidas de minimização de im-

pactes negativos ou de conservação dos mesmos que se mostrem adequadas, poden-

do o Município impor um especial acompanhamento arqueológico de prevenção.

3 — Os custos decorrentes das medidas de avaliação, preventivas ou de minimiza-
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ção, determinadas pelas entidades externas, são suportados, nos termos das disposi-

ções legais, pelos promotores dos referidos trabalhos.

Artigo 12.°
Alvará de Autorização

1 — O alvará de autorização de intervenção no espaço público legitima o promotor 

a efetuar a intervenção solicitada e aprovada nos termos do deferimento.

2 — O pedido de emissão de alvará de autorização é efetuado no prazo máxi-

mo de 60 dias, contados em dias seguidos, após a comunicação do deferimento da 

pretensão, sob pena de caducidade, devendo ser apresentado em simultâneo com a 

comunicação do início dos trabalhos, demonstrando o prévio pagamento das taxas e 

prestação da caução, quando aplicáveis.

3 — Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 8.° do presente Regulamento, não ha-

vendo lugar à emissão de alvará específico para a intervenção no espaço público, a 

comunicação do início dos trabalhos é apresentada nos termos do artigo 14.°.

4 — Para além dos elementos de identificação do promotor, o alvará de autorização 
de intervenção no espaço público contém:

a) A identificação do arruamento e do local intervencionado;

b) A identificação do tipo de intervenção;

c) O prazo da intervenção;

d) A data de início e de fim dos trabalhos, bem como o seu faseamento, quando 

aplicável;

e) As condicionantes impostas para a intervenção, nomeadamente aquelas rela-

cionadas com a reposição dos pavimentos, a sinalização temporária e os desvios de 

tráfego necessários face à intervenção, entre outras que se entendam necessárias para 

garantir as condições de mobilidade e de segurança;

f) A indicação do montante de caução prestada e a identificação do respetivo títu-

lo, se a ela houver lugar;

g) Contacto do técnico responsável pela intervenção identificado na alínea j) do 

artigo 9.°.

5 — O alvará de autorização obedece ao modelo constante do Anexo I ao presente 

Regulamento.
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6 — O Município emite o alvará no prazo de 10 dias úteis, notificando o promotor 

para proceder ao seu levantamento.

Artigo 13.°
Indeferimento

1 — O pedido de autorização é indeferido quando:

a) O processo apresentado não se encontre instruído com todos os elementos de 

caráter obrigatório previstos nos n.   3 e 5 do artigo 9.°;

b) Esteja em violação do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia;

c) Esteja em desconformidade com as regras constantes do Capítulo II do presente 

Regulamento e com condições técnicas aprovadas;

d) Em virtude da natureza, localização, extensão, duração e época da realização da 

intervenção as mesmas não sejam aconselháveis;

e) Pelas caraterísticas da intervenção, se prevejam situações lesivas para o Municí-

pio, para a segurança dos utentes ou para a circulação no espaço público;

f) As intervenções em pavimentos com idade inferior a 5 anos ou em bom estado 

de conservação, salvo em situações excecionais em face da imprevisibilidade da inter-

venção, e em conformidade com as condições impostas pelo Município.

2 — O indeferimento é notificado ao promotor e contém explicitamente as razões 

que levaram a tal decisão.

3 — Para efeitos de audiência prévia, o promotor pode apresentar alegações ou ele-

mentos instrutórios adicionais num prazo máximo de 10 dias úteis após a receção da 

notificação citada no número anterior.

Artigo 14.°
Comunicação de Início dos Trabalhos

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 12.°, n.° 2, após a emissão do alvará de auto-

rização o promotor deve comunicar o início dos trabalhos.

2 — A comunicação de início dos trabalhos deve indicar expressamente o dia de iní-

cio e de termo dos trabalhos a realizar, bem como o seu faseamento, quando aplicável, 

e deve ser efetuada com uma antecedência de:
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a) 5 dias úteis, nos casos em que não haja lugar a condicionamentos ou desvios de 

trânsito;

b) 10 dias úteis sempre que haja lugar a condicionamentos ou desvios de trânsito.

3 — Excetuam-se do disposto no número anterior as intervenções de caráter urgen-

te, previstas no artigo 21.°.

4 — Da comunicação de início de trabalhos prevista no n.° 4 do artigo 6.°, devem 

constar os elementos referidos na alínea a) pontos I, II e VI, da alínea b), da alínea f) e 

da alínea g) do n.° 2 do artigo 9.°.

5 — Para efeitos de garantir o cumprimento do disposto no artigo 10.° do Código da 

Estrada, deve ser assegurada a publicitação dos condicionamentos de trânsito.

Artigo 15.°
Prorrogação de Prazo

1 — Em quaisquer situações em que, por facto não imputável ao promotor e que se 

mostre devidamente justificado, se torne impossível concluir a intervenção no prazo 

previamente estipulado, deve aquele apresentar pedido de prorrogação de prazo para 

a conclusão da intervenção, antes do termo do prazo inicialmente concedido.

2 — O pedido deve ainda ser devidamente fundamentado, mostrando as razões que 

justifiquem o atraso.

3 — O Município aprecia o pedido no prazo máximo de 5 dias úteis, sob pena da 

prorrogação de prazo se considerar tacitamente deferida.

4 — O deferimento da prorrogação do prazo para a execução dos trabalhos dá lu-

gar a averbamento ao alvará de autorização emitido.
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Artigo 16.°
Suspensão dos Trabalhos

1 — Sempre que por motivos devidamente justificados ou de força maior seja neces-

sário suspender os trabalhos deve o promotor comunicar à Câmara Municipal, indican-

do a duração da suspensão e a data prevista para o reinício dos trabalhos.

2 — Durante o período de suspensão, o promotor deve deixar o local limpo e em 

condições que permitam a mobilidade provisória em condições de segurança.

3 — A suspensão dos trabalhos não exonera o promotor do cumprimento da data 

de conclusão dos trabalhos, sem prejuízo da possibilidade prevista no artigo 15.°.

4 — A suspensão da execução dos trabalhos deve ser comunicada à Câmara Muni-

cipal nas 24 horas após a sua ocorrência.

5 — Sem prejuízo do disposto no n.° 1 do presente artigo, o promotor deve comuni-

car à Câmara Municipal o reinício dos trabalhos com 24 horas de antecedência.

6 — A suspensão não comunicada ou em desrespeito pelos deveres impostos no n.° 

2 do presente artigo é considerada abandono de obra.

Artigo 17.°
Termo dos Trabalhos

A autorização é válida até ao termo do prazo constante do respetivo alvará ou, no 

caso das obras identificadas no n.° 2 do artigo 8.°, constante da comunicação do início 

dos trabalhos, salvo se o respetivo prazo de validade for prorrogado de acordo com o 

estipulado no artigo 15.°.

Artigo 18.°
Caducidade da Autorização

1 — A autorização de intervenção no espaço público caduca:

a) Se, nos termos do artigo 12.°, n.° 2, não foi requerida a emissão do alvará no prazo 

estabelecido;

b) No termo do prazo fixado no alvará de autorização ou das suas prorrogações, 

quando aplicável;

c) Se os trabalhos não se iniciarem no prazo indicado na comunicação de início dos 
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trabalhos, sem prejuízo do disposto no RJUE para as intervenções no espaço público 

sujeitas aos procedimentos previstos naquele diploma;

d) Se as obras não iniciarem após o prazo nos termos do artigo 32.°;

e) Se o motivo da autorização de intervenção no espaço público se alterar.

2 — Verificando-se a caducidade da autorização de intervenção no espaço público, 

o titular do licenciamento pode requerer a reapreciação do pedido, sendo utilizados os 

elementos que instruíram o processo anterior, desde que os mesmos se mantenham 

válidos e a Câmara Municipal entenda como necessária a conclusão daquela interven-

ção nos termos previstos no pedido.

3 — Verificando-se a caducidade da autorização de intervenção no espaço público, 

a Câmara Municipal pode, nos termos do artigo 33.° do presente Regulamento, deter-

minar a execução dos trabalhos por substituição.

4 — No caso previsto na alínea e) do n.° 1 e sempre que possível, a Câmara Municipal 

notifica o promotor para que venha apresentar os elementos instrutórios necessários 

à apreciação de novo pedido de licenciamento.

Artigo 19.°
Intervenções Urgentes

1 — Para efeitos do presente artigo consideram-se intervenções de caráter urgente:

a) As que visem afastar uma situação de perigo iminente;

b) As necessárias à salvaguarda da saúde e da segurança pública ou de privados;

c) Aquelas que visem reparar perturbações existentes nas infraestruturas e que afe-

tem a prestação do serviço a que se destinam.

2 — Quando se trate de intervenções cujo caráter urgente imponha a sua execução 

imediata o promotor pode dar início às mesmas comunicando à Câmara Municipal até 

ao primeiro dia útil seguinte ao do seu início.

3 — Sempre que a intervenção urgente não tenha sido antecedida de procedimento 

de autorização, e no prazo de 48 horas a contar da comunicação referida no número 

anterior, deve o promotor apresentar na Câmara Municipal os elementos indicados nas 

alíneas a), b), c) e i) do n.° 3 do artigo 9.° do presente Regulamento, para efeitos de 

titular a intervenção no espaço público.
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4 — Sendo necessário o policiamento da intervenção, o promotor deve proceder 

à sua requisição imediata junto da Polícia Municipal, PSP ou GNR, antes do início da 

intervenção e logo que tome conhecimento do seu caráter urgente.

Artigo 20.°
Obrigações

1 — Os promotores legitimados a intervir no espaço público ficam obrigados a cum-

prir o presente Regulamento bem como as normas legais e regulamentares aplicáveis.

2 — Constituem obrigações do promotor da intervenção:

a) Executar os trabalhos de acordo com as condições aprovadas no âmbito do pro-

cedimento de autorização, dentro do prazo fixado para o efeito, sem prejuízo da pos-

sibilidade de prorrogação;

b) Tomar de imediato todas as providências adequadas a garantir a segurança e a 

minimizar os incómodos para os utentes do espaço público, incluindo a dos veículos 

que aí circulam;

c) Cumprir com o plano de ocupação da via pública;

d) Designar técnico responsável para superintender os trabalhos e responder pela 

boa execução dos mesmos, possibilitando a rápida resolução em caso de ocorrência 

de situações anómalas ou de exceção;

e) Garantir a segurança e proteção dos trabalhadores e utentes do espaço público, 

fazendo cumprir o plano de segurança e saúde ou outros procedimentos de segurança 

aplicáveis;

f) Garantir a proteção de terceiros através de seguro de responsabilidade civil;

g) Conservar no local da obra o alvará que titula a intervenção no espaço público, 

de modo a ser apresentado aos serviços de fiscalização ou de polícia, sempre que es-

tes o solicitem;

h) Não intervir nas redes já existentes no espaço aéreo, no solo ou subsolo sem 

prévia autorização;

i) Não instalar apoio aéreo, armário ou qualquer outro equipamento sem prévia 

autorização;

j) Proceder às entivações das valas nos casos em que a sua profundidade assim o 

obrigue;
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k) Garantir o cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e De-

molição;

l) Limpar o pavimento sempre que as máquinas transitem na via pública e transpor-

tem terras da obra para depósito ou estaleiro e vice-versa;

m) Manter, durante a execução dos trabalhos, o regular funcionamento das sarje-

tas, sumidouros e linhas de água situados na área de intervenção, bem como verificar, 

aquando da conclusão dos trabalhos, o perfeito estado de limpeza e funcionamento 

das mesmas;

n) Não adotar comportamentos lesivos dos direitos e dos legítimos interesses dos 

cidadãos;

o) Repor a sinalização e marcas rodoviárias existentes antes da intervenção;

p) Fazer os ensaios de compactação dos pavimentos abertos e proceder ao cum-

primento das regras definidas nos cadernos de encargos e nas especificações técnicas 

constantes das Condições Técnicas para o Espaço Público;

q) Solicitar a intervenção da Polícia Municipal ou de outros órgãos de polícia, con-

soante a sua competência territorial, nos termos do número seguinte.

3 — Sempre que seja indispensável a realização de trabalhos fora das horas normais 

de serviço, seja por interesse do promotor ou por imposição do Município, o promotor 

deve solicitar, por escrito, o acompanhamento dos mesmos, com a antecedência míni-

ma de 5 dias úteis.

4 — É da exclusiva responsabilidade do promotor a requisição e o pagamento dos 

serviços de policiamento exigidos.

5 — Compete às entidades gestoras de rede, ou empresas de comunicações ele-

trónicas, garantir a constante manutenção das suas infraestruturas, incluindo o nivela-

mento dos acessórios instalados no espaço público, tais como caixas de visita, sumi-

douros, cabeças móveis, acessos a válvulas de corte, armários e outros equipamentos.
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CAPÍTULO III
Da Execução dos Trabalhos

Artigo 21.°
Responsabilidade

1 — Os promotores que se encontrem legitimados a intervir no espaço público são 

responsáveis pela reparação e indemnização de quaisquer danos, provocados ao Mu-

nicípio ou a terceiros, decorrentes da execução das intervenções ou da violação do 

presente Regulamento.

2 — Sempre que a intervenção no espaço público seja promovida por entidades 

mandatadas nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), é sempre a entidade mandante 

que responde perante o Município em todas as vertentes de aplicabilidade do presente 

Regulamento.

3 — A verificação da existência dos danos mencionados no número anterior é obri-

gatoriamente comunicada ao Município bem como aos terceiros lesados.

Artigo 22.°
Regime de Execução dos Trabalhos

1 — Todos os trabalhos referentes a intervenções no espaço público devem obe-

decer às especificações técnicas constantes das Condições Técnicas aprovadas pelo 

Município previstas no site institucional.

2 — Os trabalhos devem ser executados em período diurno, entre as 8 e as 20 horas, 

salvo as intervenções urgentes constantes do artigo 19.° do presente Regulamento.

3 — Podem ser executados em período noturno ou aos sábados, domingos e fe-

riados os trabalhos previamente autorizados pela Câmara Municipal ou os que esta 

determinar, na estrita observância do disposto no regime legal sobre o ruído e desde 

que o promotor dos trabalhos assegure o seu acompanhamento técnico por parte dos 

serviços municipais competentes para o efeito.

4 — As despesas decorrentes do serviço extraordinário prestado pelos funcionários 

municipais por interesse e ou conveniência do requerente são debitadas ao promotor 

de acordo com o estabelecido no Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Muni-

cípio de Vila Nova de Gaia.
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5 — O levantamento do pavimento e a abertura de valas para a construção, insta-

lação, manutenção, reparação, alteração ou substituição de infraestruturas no subsolo 

é executado por troços inferiores a 50 metros, dependendo do local e das determina-

ções do Município, as quais têm em consideração as caraterísticas técnicas da obra, 

salvo quando tecnicamente não for viável a sua implementação.

6 — Os trabalhos referidos no número anterior devem ser executados de forma a 

minimizar, tanto quanto possível, a área necessária às obras, com vista a reduzir os 

prejuízos resultantes para a circulação de pessoas e veículos.

7 — Em casos especiais, designadamente arruamentos estreitos, de tráfego inten-

so ou trajetos de circulação de pessoas com mobilidade condicionada, nos quais os 

trabalhos provoquem perturbações de trânsito, quer diurno, quer noturno, pode o 
Município determinar um limite inferior ao mencionado no n.° 5 para a extensão da 
trincheira.

Artigo 23.°
Acesso a Infraestruturas já Existentes

1 — O acesso a infraestruturas que integrem a rede de distribuição de energia elé-

trica depende da aprovação da concessionária de rede, que deverá permitir a sua 

utilização até ao limite regulamentar.

2 — O acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações ele-

trónicas deverá obedecer às regras estabelecidas em legislação específica.

3 — As ligações para uso exclusivo do Município e que se destinem a utilização no 

âmbito dos sistemas nacional, regional ou municipal de proteção civil ou equiparados, 

prevalecem sobre as demais.

Artigo 24.°
Localização das Redes a Instalar

1 — A localização das redes a instalar no subsolo deve respeitar a legislação em vi-

gor quanto à localização e afastamento das várias infraestruturas.

2 — Nos arruamentos novos ou reconstruídos pode o Município, por sua iniciativa 

ou dos interessados, apresentar projetos de galerias técnicas, com esquema próprio 

da localização das condutas para a instalação das infraestruturas, nomeadamente de 
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água, distribuição de energia elétrica e de gás, e comunicações eletrónicas.

3 — A execução de galerias prevista no número anterior carece de anúncio de cons-

trução de acordo com legislação específica no que toca a infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas.

4 — As empresas de comunicações eletrónicas podem associar-se às obras proje-

tadas, suportando a quota-parte do custo de investimento correspondente ao diferen-

cial que a sua associação vier a originar.

5 — A transferência das infraestruturas no espaço aéreo, solo ou subsolo para as 

galerias e respetivos ramais são da responsabilidade dos promotores, tal como os seus 

custos, e deve ser realizado em prazo a definir pelo Município após a execução das 

galerias técnicas.

6 — As infraestruturas aéreas devem ser eliminadas, num prazo a definir aquando 

da conclusão das obras, caso o arruamento já tenha sido dotado de infraestruturas no 

subsolo.

7 — Não serão autorizados pedidos de execução de redes aéreas, exceto por mo-

tivos fundamentados, em locais onde já não existam infraestruturas dessa natureza.

8 — Para efeitos de cumprimento do disposto nos números anteriores, qualquer 

sublocação de redes deve ser comunicada ao Município a partir da data da celebração 

dos competentes contratos pelas entidades concessionárias.

Artigo 25.°
Intervenção nos Pavimentos

1 — Sempre que se verifiquem intervenções nos pavimentos do espaço público, o 

levantamento e a reposição de pavimento em betuminoso deve ser executado segun-

do os esquemas definidos no Anexo II do presente Regulamento, do qual faz parte 

integrante.

2 — Nos pavimentos em betonilha ou betão deve ser abrangida toda a largura da 

intervenção até às juntas mais próximas.

3 — A reposição de pavimentos revestidos com materiais diferentes dos anteriores 

números deve ser efetuada com materiais da mesma natureza e caraterísticas dos 

existentes, salvo obrigação diversa que conste do alvará de licenciamento, na área 

afetada pela intervenção acrescida da largura necessária por forma a garantir o regu-

lar reperfilamento, de acordo com as melhores técnicas e as boas práticas da arte de 
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construir.

4 — Excetuam-se do disposto nos números anteriores as situações em que se veri-

fique um investimento desproporcionado na reposição do pavimento, ou o seu bom 

estado não o aconselhe, devendo estas ser decididas casuisticamente pelo Município, 

após audição do promotor.

5 — No caso do alvará prever a execução de várias intervenções no subsolo a exe-

cutar em momentos distintos, ou por outro motivo de força maior que impeça a pavi-

mentação definitiva logo após a execução dos trabalhos no subsolo, deve a zona de 

intervenção ser provisoriamente reposta com cubos de granito de dimensão 11x11 ou 

com betuminoso a frio.

6 — Uma vez concluídos todos os trabalhos no subsolo ou cessado o motivo de 

força maior referido no número anterior deve proceder-se à imediata pavimentação 

definitiva.

Artigo 26.°
Painéis de Informação e de Identificação das Obras

1 — Antes do início dos trabalhos, e desde que os mesmos tenham um prazo de exe-

cução igual ou superior a 15 dias, o promotor está obrigado a colocar, em cada uma 

das suas frentes de obra e de forma bem visível, painéis informativos que deverão 

permanecer até à sua conclusão.

2 —  Os painéis informativos contêm os seguintes dados:

a) Identificação do promotor da intervenção;
b) Identificação da empresa que vai proceder à execução dos trabalhos;
c) Datas de início e conclusão dos trabalhos;
d) Tipo de obra a executar;
e) Menção obrigatória da expressão «Pedimos a sua compreensão. Seremos bre-

-ves.» ou similar.

3 — No caso de obras urgentes e desde que as mesmas não se prolonguem por pra-

zo superior a 5 dias, admite-se a colocação, de modo bem visível, de qualquer forma 

de identificação do promotor responsável pelos respetivos trabalhos, sem necessida-

de de quaisquer outros elementos.

4 — Os painéis devem ter as dimensões mínimas de 0,60 m por 0,60 m.

5 — Os painéis devem ser retirados da obra imediatamente após a conclusão dos 
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respetivos trabalhos.

Artigo 27.°
Sinalização Temporária

1 — É da responsabilidade do promotor o cumprimento do projeto de sinalização 

temporária e a colocação no local dos sinais e marcas considerados necessários para 

garantir a segurança de peões e viaturas e o acesso às propriedades, devendo a sua 

colocação ser prévia ao início dos trabalhos e situar-se em locais bem visíveis e em 

toda a extensão da área de intervenção.

2 — Os sinais que eventualmente se danifiquem ou desapareçam durante o decurso 

dos trabalhos devem ser imediatamente substituídos pelo promotor.

3 — A sinalização de caráter temporário e a sua colocação, bem como todos os dis-

positivos de segurança, constituem encargo do promotor.
4 — Os acidentes ou danos que afetem terceiros, em virtude da falta ou deficiência 

de sinalização rodoviária são da exclusiva responsabilidade do titular do alvará ou en-

tidade executante.

Artigo 28.°
Medidas de Segurança

1 — Todos os trabalhos devem ser executados de modo a garantir convenientemen-

te a circulação de viaturas e de peões, quer nas faixas de rodagem, quer nos passeios, 

devendo, para tal, ser adotadas todas as medidas de caráter provisório indispensáveis 

à segurança e comodidade dos utentes, nomeadamente:

a) Utilização de chapas metálicas ou passadiços de madeira para acesso às proprie-
dades;

b) Proteção das valas, que venham a ser abertas até à limpeza final da obra, com 
dispositivos adequados, nomeadamente guardas, grades, redes, rodapés em madeira 
ou fitas plásticas refletoras;

c) Construção de passadiços de madeira ou de outro material adequado para atra-
vessamento de peões nas zonas das valas, sempre que necessário;

d) Sinalização luminosa durante a noite, de aviso aos transeuntes e veículos circu-
lantes de aproximação de perigo.

2 — Sempre que haja ocupação dos passeios tem de ser criada uma passagem 
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para peões convenientemente vedada com elementos apropriados e que confiram 

segurança aos utentes ou ser construídos passadiços de madeira ou de outro material, 

devidamente protegidos com guarda corpos.

Artigo 29.°
Depósito e Armazenamento de Materiais

Não é permitido o depósito de materiais necessários à execução de obras ou pro-

dutos delas provenientes no espaço público, exceto quando haja lugar à montagem de 

estaleiro previamente aprovado pelos serviços municipais competentes para o efeito.

Artigo 30.°
Continuidade dos Trabalhos

Os trabalhos objeto de intervenção devem realizar-se continuamente e sem inter-

rupções, de forma a que decorram nos termos previamente aprovados e em ritmo 

acelerado, salvo por motivo de força maior ou nos casos devidamente justificados e 
aceites pela Câmara Municipal.

Artigo 31.°
Limpeza da Zona dos Trabalhos

1 — Durante a execução dos trabalhos, o promotor deve:

a) Assegurar que o local dos trabalhos se mantém em adequado estado de limpeza, 

de modo a garantir a segurança e minimizar incómodos aos utentes e moradores, bem 

como reduzir o impacto visual negativo;

b) Assegurar a limpeza dos sistemas de drenagem de águas residuais existentes na 

zona dos trabalhos e nas zonas limítrofes afetadas pela intervenção, até a sua conclu-

são.

2 — Os resíduos resultantes da escavação ou da abertura de valas e trincheiras, se 

reutilizáveis, devem ser convenientemente arrumados, preferencialmente em conten-

tores (rígidos ou flexíveis) para uso em reposição e se não recuperáveis serão imedia-

tamente removidos do local da obra até ao final do dia a que os trabalhos se reportam, 
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devendo o espaço envolvente às valas ficar convenientemente limpo.

3 — Uma vez terminada a obra, não pode ficar abandonado qualquer material so-

brante no local dos trabalhos, devendo ser igualmente retirados os painéis identifi-

cativos e toda a sinalização temporária previamente colocada, repondo a sinalização 

definitiva anteriormente existente.

4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o promotor deve cumprir 

com todas as obrigações decorrentes do regime de resíduos de construção e demoli-

ção, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO III
Verificação dos Trabalhos, Garantia da Obra e Caução

Artigo 32.°
Conclusão e Receção Provisória dos Trabalhos

1 — Salvo o disposto no número seguinte, a conclusão dos trabalhos deve ocorrer 

na data referida no respetivo alvará.

2 — Nos casos em que a conclusão dos trabalhos ocorra em data anterior ao pre-

visto o promotor deve comunicar o seu termo até ao primeiro dia útil subsequente ao 

seu término.

3 — A receção provisória dos trabalhos é sempre antecedida de visita técnica a 

realizar pelos serviços municipais, com o objetivo de verificar a conformidade dos 

trabalhos com o projeto de intervenção aprovado e ou condicionantes impostas no 

alvará de autorização.

4 — Em prazo não superior a 15 dias úteis, contados a partir da comunicação do 

termo dos trabalhos, os serviços municipais competentes comunicarão ao promotor a 

decisão relativa à receção provisória da intervenção.

5 — A comunicação a que se refere o número anterior deve conter informação so-

bre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigações estipuladas no alvará de 
autorização, identificando, nomeadamente, os defeitos da intervenção;

b) Quaisquer condições que o Município julgue necessário impor, nos termos do 
presente Regulamento ou alvará emitido, bem como o prazo para o seu cumprimento.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



29

6 — No caso de serem identificados defeitos na intervenção que impeçam, no todo 

ou em parte, a receção provisória da mesma, a especificação de tais defeitos na co-

municação é acrescida da declaração de não receção da intervenção ou da parte da 

mesma que não estiver em condições de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

Artigo 33.°
Incumprimento

1 — Em caso de abandono da obra ou de incumprimento das condicionantes impos-

tas para a realização dos trabalhos, a Câmara Municipal notifica o promotor para dar 

continuidade à obra ou corrigir as irregularidades detetadas, sendo-lhe concedido um 

prazo razoável para reiniciar os trabalhos ou corrigir irregularidades.

2 — Terminado o prazo estipulado no número anterior sem que tenham sido 

cumpridas as exigências elencadas na notificação, a Câmara Municipal pode optar 

pela execução dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, 

nos termos dos números seguintes, correndo os respetivos encargos por conta do 

promotor.

3 — Sem prejuízo do eventual direito de indemnização que decorrer da prática de 

factos ilícitos, culposos ou não, bem como da possibilidade de acionar a caução pres-

tada, a substituição pode ocorrer nomeadamente nos seguintes casos:

a) Na sequência da caducidade da autorização sempre que se considere de interes-
se público a conclusão da intervenção no espaço público;

b) Para reposição das condições de segurança dos utentes do espaço público ou de 

bens do espaço público ou privado do Município ou de terceiros;

c) Para reparação de danos causados pela realização das obras, designadamente 

nos pavimentos, em espaços verdes de utilização coletiva, bem assim para reparação 

de outras infraestruturas danificadas em consequência da intervenção;

d) Quando se verifique uma suspensão da obra não prevista ou não autorizada ou 

esteja abandonada por período de tempo superior a 15 dias;

e) Para reparação das anomalias resultantes da deficiente execução dos trabalhos 

de reposição dos pavimentos quando o promotor não os execute nos prazos ou em 

cumprimento das condições impostas no alvará e no presente Regulamento.
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Artigo 34.°
Defeitos

1 — As intervenções que não se apresentem em boas condições, quer no momen-

to da vistoria para efeitos de receção provisória, definitiva ou durante o período de 

garantia, devem ser retificadas pelo promotor, para o efeito devidamente notificado, 

sendo-lhe concedido um prazo razoável para os corrigir.

2 — Se a correção dos defeitos não for executada no prazo fixado, a Câmara Muni-

cipal pode optar pela execução dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio 

de terceiro, nos termos do artigo 33.°, correndo os respetivos encargos por conta do 

promotor.

3 — Logo que os trabalhos de correção dos defeitos se mostrem concluídos o pro-

motor deve comunicá-lo imediatamente aos serviços competentes, que efetuarão 

nova visita e emissão de parecer.

4 — Os encargos decorrentes do procedimento previsto no n.° 2 do presente artigo 

e no artigo 33.° serão calculados segundo o estipulado no Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

Artigo 35.°
Telas Finais e Registo

1 — Sempre que considere necessário, a Câmara Municipal pode exigir aos titulares 

das infraestruturas que intervenham no espaço público a apresentação, no serviço mu-

nicipal competente, no prazo máximo de 30 dias após a conclusão da intervenção ou 

dos trabalhos, de telas finais e plantas de cadastro, os quais procedem ao seu registo 

informático e à sua devida georreferenciação, salvo quando a entidade já disponibiliza 

o acesso ao respetivo cadastro informático atualizado.

2 — O cadastro das infraestruturas instaladas no espaço público deve conter as 

coordenadas georreferenciadas de todos os equipamentos, acessórios, condutas, ca-

bos, caixas, valas, câmaras de visita e armários das diversas infraestruturas identifica-

das com simbologia explícita em legenda segundo as normas técnicas vigentes.

3 — As telas finais devem representar de modo rigoroso o limite do espaço público 

intervencionado e a caracterização final dos pavimentos, incluindo os materiais apli-

cados.
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Artigo 36.°
Prazo de Garantia e Receção Definitiva

1 — O prazo de garantia da intervenção é fixado em 5 anos ou outro estipulado 

aquando da autorização, a contar da data da receção provisória.

2 — Uma vez decorrido o prazo referido no número anterior, os serviços municipais 

competentes para o efeito, por iniciativa própria ou por solicitação do promotor, pro-

cederão à visita ao local para efeitos de receção definitiva.

3 — A receção definitiva ocorre se, decorrido o respetivo prazo de garantia, a inter-

venção não apresentar defeitos da responsabilidade do promotor.

4 — As intervenções que não se apresentem em boas condições durante o período 

de garantia deverão ser retificadas no prazo a estipular pela Câmara Municipal.

5 — São aplicáveis à vistoria e comunicação de receção definitiva, os preceitos que 

regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias.

Artigo 37.°
Caução

1 — Sem prejuízo do disposto no RJUE e sempre que daquele diploma não resulte 
essa obrigação, a Câmara Municipal pode exigir aos responsáveis pela realização das 
intervenções no espaço público a prestação de uma caução para garantir a boa exe-

cução dos trabalhos, sendo que:

a) A caução será prestada através de depósito na Câmara Municipal, garantia ban-
cária ou seguro caução;

b) O montante da caução será igual ao valor da estimativa orçamental relativa aos 
trabalhos no espaço público, a apresentar pelo promotor, podendo ser revisto pela 
Câmara Municipal, não podendo ser inferior a 500,00¤;

c) Decorrido o prazo de garantia dos trabalhos serão restituídas as quantias retidas 
e promover-se-á a extinção da caução prestada.

2 — A Câmara Municipal decide sobre a prestação da caução no momento da apre-
ciação do pedido, notificando o promotor dessa decisão e dos fundamentos que a 
suportam, nos termos do disposto no artigo 10.° do presente Regulamento.

3 — Estão isentas da prestação de caução as empresas municipais.
4 — São fundamento para a decisão de prestação de caução:
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a) A intervenção no espaço público, pela sua localização e relevância, possa preju-
dicar o bem-estar dos cidadãos e a sua qualidade de vida;

b) A proximidade da área intervencionada a infraestruturas de impacto relevante 
na área do Município;

c) A potencial lesividade da execução da intervenção no espaço público da qual 
possam resultar prejuízos relevantes e significativos para o Município ou para os cida-
dãos que seja necessário acautelar.

d) A inexistência de meios alternativos de garantia que possam existir.

5 — A estimativa orçamental referida na alínea b) do n.° 1 é calculada mediante o 

custo dos trabalhos e outras despesas inerentes à intervenção definidos no Regula-

mento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

6 — Em situações atendíveis, devidamente fundamentadas pelo promotor e autori-

zadas pela Câmara Municipal, a caução a prestar nos termos dos números anteriores 

poderá ser reduzida em função dos trabalhos que se pretendem executar.

7 — A caução é acionada sempre que o promotor da intervenção não proceda à 

reparação previamente exigida pelo Município no prazo concedido.

8 — Só serão restituídas as quantias retidas a título de caução, promovendo-se a 

sua extinção, uma vez decorrido o prazo de garantia da obra, sem prejuízo de, decorri-

dos 2 anos após a conclusão dos trabalhos, poder ser reduzido o seu montante desde 

que em quantia inferior a 50 % do valor inicial.

9 — Mediante acordo celebrado entre a Câmara Municipal e as entidades indicadas 

no artigo 7.°, alíneas b) e c), a prestação de caução pode ser efetuada de uma única 

vez com base na estimativa do valor global das intervenções efetuadas, pela mesma 

entidade, no ano civil anterior.
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CAPÍTULO IV
Fiscalização e Embargo

Artigo 38.°
Fiscalização

1 — A fiscalização do presente Regulamento compete à polícia municipal e aos ser-

viços municipais competentes para o efeito.

2 — Na apreciação dos processos de intervenção nas redes de infraestruturas sub-

terrâneas e na coordenação, supervisão e fiscalização desses trabalhos pode a Câmara 

Municipal, além das entidades e serviços competentes, recorrer a entidades externas 

com competência técnica adequada.

3 — A fiscalização municipal verifica o cumprimento de todos os preceitos norma-

tivos e construtivos relacionados com o objeto da autorização, sendo que qualquer 

teste ou ensaio de campo ou laboratorial que entenda necessário realizar, tendo em 

vista a verificação e a garantia da qualidade dos materiais ou da execução dos traba-

lhos, será custeado pelo promotor.

4 — A fiscalização é realizada de forma aleatória e sem aviso prévio, salvo na repo-

sição de pavimentos, para a qual se torna obrigatória a comunicação pelo titular do 

alvará, com a antecedência mínima de 24 horas.

5 — Os elementos fiscalizadores podem recorrer às autoridades policiais, sempre 

que necessitem, para o desempenho célere e eficaz das suas funções.

Artigo 39.°
Embargo

1 — A Câmara Municipal pode embargar qualquer intervenção que decorra no espa-

ço público quando estejam a ser executadas:

a) Sem o necessário alvará de autorização;
b) Em desconformidade com as respetivas condicionantes impostas na autoriza-

ção;
c) Em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis.

2 — Em caso de embargo da obra devem ser executados pelo promotor todos os 
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trabalhos necessários para que a mesma esteja em condições de não constituir perigo 

de qualquer natureza.

3 — O embargo da intervenção é notificado ao promotor e ao responsável pela 

intervenção.

4 — Ao embargo referido no presente artigo são aplicadas as disposições constan-

tes no artigo 34.°, nomeadamente no que concerne à substituição do promotor por 

parte da Câmara Municipal.

5 — O embargo e a respetiva tramitação seguem o regime previsto na legislação em 

vigor, nomeadamente, no RJUE.

Artigo 40.°
Reposição da Legalidade

1 — A Câmara Municipal está obrigada a adotar as medidas necessárias à reposição 

da legalidade sempre que se verifique a execução de intervenções no espaço público 

nos termos do número um do artigo anterior.

2 — Se a intervenção no espaço público se encontrar em conformidade com as 

normas legais e regulamentares aplicáveis, ou se a mesma for possível, a Câmara Mu-

nicipal notifica o responsável pela sua execução para, no prazo de 30 dias, apresentar 

pedido de autorização, instruído com os elementos constantes do artigo 9.° do pre-

sente Regulamento.

3 — Quando se verifique que a intervenção no espaço público não pode ser auto-

rizada, a Câmara Municipal determina a reposição do terreno nas condições em que se 

encontrava antes da data de início dos trabalhos, indicando um prazo razoável para o 

efeito.

4 — A ordem de reposição a que se refere o número anterior é antecedida de au-

dição prévia do responsável pela execução dos trabalhos, que dispõe do prazo de 10 

dias úteis a contar da notificação para se pronunciar sobre a mesma.

5 — Nos termos do artigo 33.° do presente Regulamento, a Câmara Municipal pode 

substituir-se ao responsável pelos trabalhos, quer na conclusão dos trabalhos que se 

encontrem em conformidade com as normas legais e regulamentares sempre que a 

mesma se revele fundamental para o interesse público, quer na reposição do terreno.

6 — Do presente artigo decorrem custos para o responsável pelos trabalhos.
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TÍTULO III
Sanções e Disposições Finais

CAPÍTULO I
Regime Sancionatório

Artigo 41.°
Contraordenações

1 — Constituem contraordenações, puníveis com coima, as seguintes infrações:

a) A execução de obras ou de outras intervenções no espaço público sem alvará de 

autorização municipal, salvo no caso de intervenções urgentes cujo prazo de comuni-

cação ainda não tenha findado;

b) A execução de intervenções no espaço público em desacordo com as condições 

impostas no pedido de autorização e ou nas condições técnicas da Câmara Municipal;

c) A falta de comunicação aos serviços municipais competentes, para além do pri-

meiro dia útil seguinte ao do início da intervenção com caráter urgente;

d) A não colocação da placa identificadora da intervenção nos termos do artigo 

28.°;

e) A falta ou deficiente colocação de sinalização temporária, quando exigível;

f) A inobservância das medidas de segurança;

g) A falta de comunicação do início dos trabalhos;

h) A falta de limpeza do local da intervenção;

i) A falta de comunicação à Câmara Municipal da ocorrência de anomalias na rea-

lização da intervenção, nomeadamente a interceção ou rotura de infraestruturas, a 

interrupção dos trabalhos ou o reinício dos mesmos;

j) O incumprimento do prazo de conclusão dos trabalhos de acordo com as condi-

cionantes impostas e a data constante do alvará de autorização;

k) A não entrega das telas finais, quando exigidas;

l) O prosseguimento dos trabalhos cujo embargo tenha sido ordenado pela Câmara 

Municipal.

2 — Nos casos previstos nas alíneas a), b), f), h) e l) do número anterior, os montan-

tes mínimo e máximo da coima são fixados entre 1.000 e 5.000 euros, reduzindo-se a 



36

metade quando se trate de pessoa singular.

3 — A contraordenação prevista na alínea e) do n.° 1 é punível de acordo com o n.° 

2 do artigo 80.° do Regulamento de Sinalização de Trânsito.

4 — As contraordenações previstas nas restantes alíneas do n.° 1 são puníveis com 

coima de 500 a 2500 euros, reduzindo-se a metade quando se trate de pessoa singu-

lar.

5 — A aplicação das coimas previstas neste artigo não dispensa os infratores da 

obrigatoriedade da correção das irregularidades praticadas.

6 — O regime ora previsto não exime ainda as entidades responsáveis de indemni-

zar os eventuais lesados pelos prejuízos causados, independentemente de culpa, nos 

termos gerais do direito, seja no âmbito da responsabilidade civil ou da responsabili-

dade criminal.

Artigo 42.°
Instrução dos Processos e Aplicação de Coimas

Compete ao presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de delegação em 

qualquer dos restantes membros do executivo, determinar a instauração de processos 

de contraordenação e aplicar as coimas correspondentes nos termos da lei.

Artigo 43.°
Sanções Acessórias

Sem prejuízo da aplicação das coimas previstas no artigo 41.°, são ainda aplicáveis 

as seguintes sanções acessórias, a determinar em função da gravidade da infração e 

da culpa do agente:

a) Suspensão ou revogação da autorização;
b) Interdição do exercício da atividade no Município;
c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado pelo órgão competente do 

Município.
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CAPÍTULO II
Disposições Finais

Artigo 44.°
Contagem de Prazos

Os prazos indicados no presente Regulamento, salvo disposição em contrário, con-

tam-se em dias seguidos, incluindo sábados, domingos e feriados.

Artigo 45.°
Taxas

1 — Pela intervenção no espaço público são devidas as taxas fixadas na Tabela Ane-

xa ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas em vigor no Município.

2 — As disposições respeitantes à liquidação, cobrança, pagamento e fundamenta-

ção económico-financeira das taxas devidas, encontram-se previstas no Regulamento 

de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

3 — Sem prejuízo do número anterior é admitida a possibilidade de depósito finan-

ceiro a favor da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia por forma a liquidar as taxas 

correspondentes aos pedidos que as entidades preveem executar.

Artigo 46.°
Contratos, Acordos, Concessões e Protocolos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia obedece ao disposto no presente Regu-

lamento e na demais legislação em vigor quando esteja em causa a celebração de 

contratos, acordos, concessões e protocolos cujo objeto se enquadre no seu âmbito.

Artigo 47.°
Legislação Subsidiária

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Regulamento, apli-

ca-se subsidiariamente o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, o Código dos 

Contratos Públicos, o Código da Estrada, o Regulamento de Sinalização de Trânsito, o
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Regime das Acessibilidades e demais legislação em vigor.

Artigo 48.°
Interpretação e Integração de Lacunas

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e na aplicação do pre-
sente Regulamento são resolvidos por recurso aos critérios legais de interpretação e 
integração de lacunas.

Artigo 49.°
Norma Revogatória

1 — É revogado o Regulamento de Intervenções na Via Pública do Município de Vila 
Nova de Gaia, em vigor.

2 — São revogadas as normas de outros regulamentos municipais que se oponham 
ou sejam incompatíveis com o presente Regulamento.

Artigo 50.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicitação, nos ter-
mos legais.
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ANEXO I
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ANEXO II

(a que se refere o artigo 25.° do Regulamento)

REGULAMENTOS MUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DE CONDUTA 

CONSTRUÇÃO DE CONDUTA

EIXO DA VIA

File:ser-clu\DMCE\IVP\Esquemas de repavimentação - condutas

EIXO DA FAIXA DE RODAGEM

*
até ao limite do cruzamento
ou da passadeira de peões

*
*

1.00

1.00 1.00

CONSTRUÇÃO DE CONDUTA 

EIXO DA FAIXA DE RODAGEM

1.00 1.00

Área a repavimentar

1 - Toda a sinalização horizontal afetada pela intervenção deverá ser reposta.
2 - No caso dos limites de intervenção  definidos colidirem com passagem de peões, a repavimentação deverá ser estendida até ao limite da
mesma, com a consequente pintura da sinalização horizontal afetada.

NOTAS:

3 - No caso de pavimentos a cubos de granito a área a pavimentar será definida caso a caso.

Vala
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EIXO DA VIA

CONDUTA

CONDUTA

CONDUTA

Área a repavimentar

EIXO DA VIA
CONDUTA

File:ser-clu\DMCE\IVP\Esquemas de repavimentação - ramais

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1 - Toda a sinalização horizontal afetada pela intervenção deverá ser reposta.
2 - No caso dos limites de intervenção  definidos colidirem com passagem de peões, a repavimentação deverá ser estendida até ao limite da
mesma, com a consequente pintura da sinalização horizontal afetada.

NOTAS:

3 - No caso de pavimentos a cubos de granito a área a pavimentar será definida caso a caso.

Vala

1.001.00
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File:ser-clu\DMCE\IVP\Esquemas de repavimentação - intervenção em passeios

INTERVENÇÃO EM PASSEIO

1.00 1.00

PASSEIO

Área a repavimentar

1 - Toda a sinalização horizontal afetada pela intervenção deverá ser reposta.
2 - No caso dos limites de intervenção  definidos colidirem com passagem de peões, a repavimentação deverá ser estendida até ao limite da
mesma, com a consequente pintura da sinalização horizontal afetada.

NOTAS:

3 - No caso de pavimentos a cubos de granito a área a pavimentar será definida caso a caso.

Vala
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(a que se refere o artigo 25.° do Regulamento)
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Regulamento de Utilização dos Veículos Automóveis
do Município de Vila Nova de Gaia

Preâmbulo

Considerando que:

Importa promover a otimização dos recursos municipais 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 

autárquica 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;

O Município sentiu a necessidade de rever e atualizar na sua totalidade as normas 

regulamentares existentes, definindo novas regras de utilização dos veículos 

automóveis, definidos como tal no Código da Estrada, propriedade do Município ou 

que se encontrem ao seu serviço independentemente do título e clarificando as res-

ponsabilidades atribuídas aos serviços e condutores.

O projeto do presente regulamento foi submetido a consulta pública para recolha 

de sugestões nos termos e para os efeitos do artigo 101.°, n.° 1 do Código do Procedi-

mento Administrativo:

Assim, ao abrigo do preceituado no artigo 241.° da Constituição da República Por-

tuguesa, na alínea g) do artigo 25.° e na alínea k) do n.° 1 do artigo 33.°, ambos do 

anexo I à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da Câmara Municipal, a 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia aprova o seguinte Regulamento:

TÍTULO I
Disposições Genéricas

Artigo 1.°
Lei Habilitante e Âmbito de Aplicação

O Regulamento de Utilização dos Veículos Automóveis do Município de Vila Nova 
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de Gaia, adiante designado como Regulamento, é elaborado ao abrigo do preceituado 

no artigo 241.° da Constituição da República Portuguesa, na alínea g) do artigo 25.° e 

na alínea k), do n.° 1 do artigo 33.°, ambos do anexo I à Lei n.° 75/2013, de 12 de setem-

bro 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 encontrem ao seu 

serviço, independentemente do título, nomeadamente, por contrato de locação, ALD 

ou outro, sendo doravante designados por veículos.

Artigo 2.°
Objeto e Princípios Gerais

1 — O presente Regulamento tem por objeto a organização e disciplina da utiliza-

ção dos meios de transporte municipais, estabelecendo normas de procedimentos e 

de conduta que, salvaguardando as questões de segurança, obedeçam aos seguintes 

princípios:

a) Racionalização — Dimensionar, quantitativa e qualitativamente, os meios de 

transporte em relação às necessidades;

b) Eficiência — Otimização dos recursos existentes;

c) Gestão centralizada — Através da Direção Municipal de Administração e Finan-

ças, sem prejuízo da autonomia de utilização dos meios de transporte afetos a cada 

serviço municipal.

2 — Ficam excluídos do âmbito do presente Regulamento os veículos automóveis 

afetos aos Bombeiros Sapadores, Proteção Civil e à Polícia Municipal, devido à natu-

reza da sua utilização.

Artigo 3.°
Prioridades de Utilização dos Veículos

1 — A utilização dos veículos do Município de Vila Nova de Gaia tem em conta a 

seguinte ordem de prioridade:

a) Serviços da Câmara Municipal;
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b) Empresas municipais, associações, fundações e outras entidades maioritaria-

mente 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 deferimento 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 4.°
Classe e Tipo de Veículos Automóveis

1 — Os veículos automóveis classificam-se em:

a) Ligeiros — veículos com peso bruto igual ou inferior 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 passageiros ou de merca-
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dorias são considerados especiais.

Artigo 5.°
Classificação dos Veículos

1 — Quanto à sua afetação, os veículos classificam-se de:

a) Veículos de representação — veículos ligeiros, para uso do Presidente da As-
sembleia Municipal, dos membros do Executivo Municipal e outros que se destinem à 
execução de funções cuja solenidade justifique o seu uso;

b) Veículos de uso pessoal — veículos ligeiros a serem atribuídos para o desem-

penho de um determinado cargo ou função;

c) Veículos de transporte regular — veículos que se encontram distribuídos aos 

diversos serviços municipais, destinados a satisfazer as necessidades permanentes 

desses serviços;

d) Veículos de transporte geral — veículos que constituem reserva da frota munici-

pal, destinados a satisfazer necessidades ocasionais ou pontuais dos diversos serviços, 

nomeadamente o serviço de «Táxi» ou à substituição de outros já distribuídos;

e) Veículos de transporte eventual — veículos que podem ser utilizados pelos ór-

gãos das autarquias locais do concelho e outras entidades públicas e privadas sedea-

das 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 Assem-

bleia Municipal, Presidente da Câmara, Vereadores e Diretores Municipais, e são afetos 

por despacho do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada;

b) Os veículos de transporte regular destinam-se a satisfazer as necessidades e ati-

vidades dos serviços, estando afetos às diversas Direções Municipais, Departamentos, 

Divisões, Setores ou Gabinetes de Apoio à Presidência e Vereadores, sendo responsá-

veis pela programação e otimização da utilização dos mesmos, o dirigente, chefe ou 

responsável máximo do respetivo serviço;

c) Os veículos de transporte geral constituem reserva da frota municipal e desti-

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



51

-nam-se a satisfazer necessidades ocasionais ou pontuais dos diversos serviços, no 

âmbito do serviço de «Táxi», constituído, para o efeito, por um número indetermina-

do 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;

d) Os veículos de transporte eventual podem ser utilizados pelas autarquias locais 

e outras entidades públicas e privadas sedeadas no concelho de Vila Nova de Gaia, ou 

que nele desenvolvam a sua atividade, nas condições constantes do presente Regu-

lamento.

3 — A afetação e uso dos veículos são feitos por despacho do Presidente da Câma-

ra ou Vereador com competência delegada podendo, quanto às alíneas b), c) e d) do 

número anterior, ser subdelegada em dirigente máximo do serviço.

Artigo 6.°
Deslocações

1 — Salvo em casos devidamente justificados e superiormente autorizados os veí-

culos da frota municipal referidos nas alíneas b) e c) do n.° 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 concelho só o podem fazer nos con-

celhos limítrofes (Espinho, Santa Maria da Feira, Porto, Gondomar, Matosinhos, Maia, 

Valongo, Vila do Conde e Póvoa de Varzim), mediante autorização prévia do dirigente 

máximo do serviço respetivo ou equiparado.

3 — A autorização de saída para além dos limites fixados no ponto anterior depen-

de de autorização do dirigente máximo do serviço, com competência delegada, da 

área de gestão da frota municipal.

4 — A saída do país, de qualquer dos veículos referidos no artigo anterior, depende 

de autorização prévia do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência 

delegada.
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Artigo 7.°
Recolha e Parqueamento

1 — Os veículos devem recolher no final do serviço e no período da hora do almoço 

às instalações municipais 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 núme-

ros anteriores, pode ser autorizado desde que devidamente justificada a conveniência 

para o serviço pelo dirigente do serviço, dependendo sempre de prévia autorização 

do Presidente da Câmara ou do Vereador com competências delegadas da área da 

gestão de frota municipal.

4 — Fora dos casos previstos na alínea a) do n.° 1 do artigo 5.°, só é permitido par-

quear junto das respetivas residências os veículos de uso pessoal, desde que reunidas 

as condições previstas no n.° 2 do presente artigo.

Artigo 8.°
Condução dos Veículos Municipais

1 — Os veículos com lotação superior a 9 lugares, de carga e especiais, nomeada-

mente os afetos a transporte de deficientes, só podem ser conduzidos, por motoristas 

devidamente habilitados para o efeito, podendo, os demais veículos, ser conduzidos 

por motoristas municipais, ou em autocondução, nas condições estabelecidas no arti-

go 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 5.° disponham de veículos, devem 

manter permanentemente organizado e disponível, pelo período mínimo de 2 anos, o 

registo de identificação 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 respetiva chave.
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Artigo 9.°
Autocondução

1 — A necessidade de autocondução deve ser manifestada, por escrito, pelo diri-

gente do serviço, sempre que daí resulte interesse para o Município, acompanhada de 

declaração do trabalhador a aceitar este regime.

2 — Salvo casos excecionais e devidamente fundamentados, a autocondução ape-

nas é permitida para os veículos ligeiros de passageiros e mistos, desde que o traba-

lhador esteja habilitado com carta 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 Regulamento a autocondução:

a) Ao Presidente da Assembleia Municipal;

b) Ao Presidente da Câmara Municipal;

c) Aos Vereadores;

d) Diretores Municipais, Diretores de Departamento e Chefes de Divisão.

4 — A autocondução pode ser, em circunstâncias especiais, autorizada a Assesso-

res, Adjuntos e Secretários dos Gabinetes de Apoio aos Órgãos Autárquicos, mediante 

parecer fundamentado do respetivo titular do cargo, salvaguardadas as condições 

previstas no presente artigo.

5 — O despacho de autorização relativo a autocondução, 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 Regula-

mento ou sempre que sejam provocados danos à frota municipal.

6 — Os trabalhadores ou agentes a quem seja autorizada a autocondução respon-

dem civilmente perante terceiros nos mesmos termos que os trabalhadores com a 

categoria de motorista.
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Artigo 10.°
Abastecimento

1 — O abastecimento da frota municipal é feito nas oficinas municipais ou junto dos 

postos de abastecimento da entidade fornecedora de combustíveis, escolhida no âm-

bito do procedimento concursal para o efeito.

2 — Em casos excecionais e devidamente fundamentados, nomeadamente nas des-

locações fora dos limites do concelho é permitido o abastecimento noutros locais, de-

vendo 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 do Veículo», de-

vidamente preenchido e atualizado, sempre que efetue qualquer abastecimento e 

proceder à entrega do talão de abastecimento na sua Unidade Orgânica, até dois dias, 

para efeitos de registo e conferência.

Artigo 11.°
Deveres do Condutor ou Autocondutor

1 — O condutor ou autocondutor são responsáveis pelo veículo que lhes está distri-

buído, competindo-lhes, nomeadamente:

a) Zelar pelo escrupuloso cumprimento do presente Regulamento;
b) Verificar se o veículo possui toda a documentação 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 mes-

mo não apresenta danos não participados;

e) Zelar pelo bom estado de conservação, manutenção e limpeza do veículo;

f) Proceder diariamente ao preenchimento do «Livro de Veículo — Mapa Diário» e 

à entrega mensal das folhas de registo na Divisão Administrativa de Atendimento e 

Arquivo — Gestão de Frota, até ao 5.° dia útil do mês seguinte;

g) Solicitar, atempadamente, na Divisão Administrativa de Atendimento e Arquivo 

— Gestão de Frota, as revisões periódicas do veículo municipal e respetiva ITP — Ins-
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peção Técnica Periódica.

2 — O condutor ou autocondutor ficam obrigados a cumprir o horário, itinerário, 

tempo de estadia e outras condições que lhes forem transmitidas pelo responsável do 

serviço a que pertencem, salvo motivos devidamente justificados.

3 — O condutor ou autocondutor, quando sujeitos a proibição de conduzir por indi-

cação médica devem, de imediato, comunicar esse facto, por escrito, ao seu superior 

hierárquico.

4 — O condutor ou autocondutor sancionados com proibição ou inibição de condu-

zir devem, 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 autocondutor, deve adotar o se-

guinte procedimento:

a) Prosseguir a marcha se o veículo se puder deslocar pelos próprios meios sem 

agravamento das condições técnicas, em segurança e em cumprimento do Código da 

Estrada, devendo a participação ser efetuada nas 24 horas seguintes ao evento ou sua 

deteção;

b) Se ficar imobilizado, deve ser comunicado imediatamente tal facto, por telefone, 

ao responsável pelo setor da frota municipal ou a quem internamente 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 podem, em momento algum, abandonar o veículo imobilizado até 
à sua remoção.
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Artigo 13.°
Procedimentos em Caso de Acidente

1 — Em caso de acidente o condutor ou autocondutor deve adotar o seguinte pro-

cedimento:

a) Obter dos intervenientes e eventuais testemunhas no local e momento do aci-

dente, os elementos necessários ao completo e correto preenchimento da «Declara-

ção Amigável de Acidente de Viação»;

b) Preencher a participação interna do acidente e entregá-la no prazo máximo de 

24 horas na Direção Municipal de Administração e Finanças;

c) Solicitar a obrigatória intervenção da autoridade policial, sempre que:

i) O condutor do veículo particular não queira preencher ou assinar a «Declaração 

Amigável de Acidente de Viação»;

ii) O condutor do veículo particular não apresente no local e momento do acidente, 

documentos válidos e necessários à identificação do veículo, entidade 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 permitam a sua identifi-

cação; 

iv) O condutor do veículo particular manifeste um comportamento alterado, desi-

gnadamente, sob o efeito de álcool;

v) Do acidente resultem danos corporais;

vi) Do acidente resultem danos materiais graves;

vii) O veículo particular tenha matrícula estrangeira.

2 — Para efeito do presente Regulamento, entende-se por acidente qualquer sinistro 

automóvel ou ocorrência em que intervenha um veículo pertencente à frota munici-

pal, ainda que sem contacto físico com outros bens ou utentes da via pública, do qual 

resultem danos materiais ou corporais.
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Artigo 14.°
Investigação do Acidente

1 — Compete à Direção Municipal de Administração e Finanças investigar os aciden-

tes de viação tendo em vista os seguintes objetivos:

a) Minimizar custos;

b) Apurar factos geradores de eventual responsabilidade civil;

c) Apurar factos geradores de eventual responsabilidade disciplinar;

d) Apresentar recomendações de forma a prevenir a ocorrência de futuros aciden-

tes.

2 — Concluída a investigação, é elaborada informação a submeter a apreciação 

superior, contendo proposta de arquivamento ou de procedimento com vista ao apu-

ramento de eventual responsabilidade civil e/ou disciplinar.

3 — Os processos de inquérito e/ou disciplinares, que venham a ser instaurados na 

sequência da investigação 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 Regulamento, sem autorização ou posterior ratificação;

c) A não participação de avaria, ocorrência ou acidente nos prazos estipulados e 

em consequência da qual advenham danos para o 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 ou autocondutor inibi-

dos de conduzir ou sujeitos a proibição médica de conduzir; 
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f) A condução de veículo municipal por parte de condutor ou autocondutor sob o 

efeito de álcool e/ou estupefacientes;

g) A não solicitação atempada das revisões periódicas do veículo municipal e res-

petiva ITP — Inspeção Técnica Periódica.

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 condutor ou autocondutor que 

atue no estrito cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior 

hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas tiver reclamado ou tiver 

exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.

TÍTULO II
Regras de Utilização de Veículos Automóveis de Transporte Geral

ou Eventual

CAPÍTULO I
Da Utilização do Serviço de «Táxi»

Artigo 17.°
Disposições Genéricas

1 — O presente capítulo estabelece as regras de funcionamento 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», designadamente quanto à fixação do contingente de veículos e motoristas 

afetos ao serviço, o local de funcionamento e a receção e decisão dos pedidos.
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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 justifique, o horário fixado no número 

anterior pode ser alterado.

3 — O pedido de requisição do serviço de «Táxi» é subscrito pelo responsável máxi-

mo do serviço requisitante, em modelo a fornecer pela Direção Municipal de Adminis-

tração e Finanças, sendo de preenchimento 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 Externas ao Município

Artigo 19.°
Disposições Genéricas

1 — O presente capítulo estabelece as regras de cedência dos veículos municipais 

a entidades externas ao Município, de acordo com a política municipal 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 requisitar 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 estabelecidos no presente regulamento ou contratados pelo Município 

para o efeito.
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Artigo 20.°
Finalidades da Utilização

Os veículos só podem ser utilizados para:

a) Atividades do Estado e seus institutos e organismos 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 Solidariedade Social do concelho;

g) Participação das coletividades de cultura e recreio do concelho, em iniciativas 

locais, regionais ou nacionais;

h) Iniciativas promovidas por outras entidades que prossigam fins de índole social, 

cultural ou desportivo.

Artigo 21.°
Requisição

1 — Os interessados na utilização dos veículos municipais devem apresentar os res-

petivos pedidos através de impresso próprio a fornecer pelo Município, designado 

«Requisição de Transporte», ou mediante 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 Transporte», 

nome do responsável pelo grupo de passageiros 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 observância do prazo estabelecido no número 

anterior, mas nunca com menos de cinco dias de antecedência. 

4 — O Município comunicará ao requerente, até cinco dias antes da realização do 

serviço, a decisão que recaiu sobre o pedido de utilização, exceto nas situações pre-
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vistas no número anterior, que serão objeto de decisão em 48 horas.

5 — A competência para decidir dos pedidos apresentados é do Vereador com 

competência na área, podendo a mesma ser delegada.

Artigo 22.°
Registo das Requisições

Os pedidos de utilização dos veículos são registados na Divisão Administrativa, 

de Atendimento e Arquivo por ordem cronológica de chegada, devendo esse registo 

conter, os seguintes elementos:

a) Número e data de registo;

b) Identificação, morada/sede e contacto da entidade 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 passageiros.

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 fundamentadas e alheias 

à vontade da entidade requisitante.

2 — A desistência do serviço é obrigatoriamente comunicada aos serviços compe-

tentes 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 devida 

pela utilização do veículo, sempre que a mesma não seja atribuída a outra entidade.

3 — O Município reserva-se o direito de anular o serviço anteriormente autorizado, 

em casos excecionais e devidamente fundamentados, designadamente, decorrentes 

de avarias mecânicas, impossibilidade de motorista ou iniciativas autárquicas urgentes 

que exijam a afetação do veículo.
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Artigo 24.°
Deveres do Condutor

O condutor fica obrigado a:

a) Zelar pelo bom estado de conservação, manutenção e limpeza do veículo;
b) Respeitar o itinerário e horários autorizados, tempo de estadia e outras con-

dições que lhe forem transmitidas pelos responsáveis do respetivo serviço, salvo se 
existirem motivos devidamente justificados;

c) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regulamento;
d) Cumprir escrupulosamente as regras do Código da Estrada, garantindo a segu-

rança de pessoas e bens;
e) Participar e apresentar à chegada de cada viagem 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 pre-

sente capítulo, os objetivos definidos para cada utilização e a respeitar as instruções 

dadas pelo condutor.

2 — As entidades requisitantes devem zelar por uma boa conduta social dos pas-

sageiros e pelo bom estado geral do interior do veículo, incluindo a limpeza e a con-

servação dos assentos, sendo responsáveis perante o Município por quaisquer danos 

causados pelos utilizadores no veículo.

3 — Os utilizadores devem, em todas as circunstâncias, respeitar as instruções da-

das pelo condutor.

4 — O responsável pelo grupo de passageiros e o motorista do veículo devem as-

sinar o mapa de viagem, 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 an-

teriores determina a impossibilidade de utilização dos veículos municipais por um pe-
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ríodo nunca inferior a 120 dias.

6 — Caso se encontre por pagar algum valor por anterior utilização de veículo mu-

nicipal 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 de Taxas e Outras Receitas do Muni-

cípio de Vila Nova de Gaia.

2 — As disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento das taxas, 

bem como a fundamentação económico-financeira das mesmas, referentes às ativida-

des descritas no presente Regulamento, encontram-se previstas no Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.
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TÍTULO III
Disposições Finais

Artigo 28.°
Interpretação e Integração de Lacunas

Os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento, que não possam ser resolvidos pelo recurso aos critérios legais de inter-

pretação e integração de lacunas, são submetidos a decisão dos órgãos competentes, 

nos termos do disposto na Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 29.°
Revogação

É revogado o Regulamento de Utilização das Viaturas do Município de Vila Nova 

de Gaia, em vigor desde 1 de janeiro de 2010, sendo igualmente revogadas quaisquer 

outras normas regulamentares que contrariem o disposto no presente Regulamento.

Artigo 30.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação nos 

termos legais.
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Regulamento do Transporte Público de Aluguer
em Veículos Ligeiros de Passageiros 

Transporte em Táxi — do Município de Vila Nova de Gaia

Preâmbulo

O Decreto-Lei n.° 251/98, de 11 de agosto que regulamenta o acesso à atividade, 

bem como o acesso e a organização do mercado dos transportes em táxi, conferiu aos 

municípios responsabilidades ao nível de acesso e organização do respetivo mercado, 

continuando a reservar, no entanto, para a administração central, as competências 

relacionadas com o acesso à atividade.

As Câmaras Municipais, à luz deste regime, são competentes, no domínio do acesso 

ao mercado, para o licenciamento dos veículos afetos ao transporte em táxi (artigo 

12.°), incluindo os destinados a pessoas com mobilidade reduzida (artigo 22.°), para a 

fixação dos contingentes, isto é, para fixar o número de táxis em cada concelho (ar-

tigo 13.°) e para a definição, por regulamento, dos termos gerais dos programas de 

concurso público que deverão promover, para atribuição das licenças, embora aberto, 

apenas, às entidades legalmente habilitadas (artigo 14.°).

No domínio da organização do mercado, as Câmaras Municipais são competentes 

para fixar por regulamento um ou vários dos regimes de estacionamento, podendo 

ainda definir as condições em que autorizam o estacionamento temporário dos táxis 

em local diferente do fixado, para fazer face a situações de acréscimo excecional e 

momentâneo da procura (artigo 16.°).

Por fim, aquele diploma atribuiu, ainda, às Câmaras Municipais importantes poderes 

ao nível da fiscalização e em matéria de processamento de contraordenações, perten-

cendo ao Presidente da Câmara, a competência para aplicação das respetivas coimas 

(artigos 25.° e 27.°).

O Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passa-

geiros – Transporte em Táxi – do Município de Vila Nova de Gaia, aprovado, sob 

proposta da Câmara Municipal, por deliberação da Assembleia Municipal de 15 de maio 

de 2010, incorpora algumas das alterações subsequentes introduzidas ao Decreto-

Lei n.° 251/98, pelas Leis n.   156/99, de 14 de setembro, 106/2001, de 31 de agosto 

e pelo Decreto-Lei n.   41/2003, de 11 de março, mas não reflete, ainda as que foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 4/2004, de 6 de janeiro e pela Lei n.° 5/2013, de 
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22 de janeiro, àquele diploma bem como outras entretanto publicadas de interesse 

manifesto para o setor, nomeadamente, a Lei n.° 6/2013, que aprova os regimes 

jurídicos de acesso e exercício da profissão de motorista de táxi e de certificação das 

respetivas entidades formadoras.

Assim, face às alterações legislativas entretanto verificadas, à nova procura exis-

tente no âmbito deste mercado e às justas pretensões dos industriais do respetivo 

setor, o Município de Vila Nova de Gaia promove a revisão e atualização da regula-

mentação em vigor, em matéria de acesso e organização do mercado do Transporte 

em Táxi, que aproveita para retificar pontualmente, estabelecendo, simultaneamente, 

um novo e mais flexível regime de estacionamento dos táxis, que inclui o regime livre 

ao domingo em todo o Concelho, resultante da aplicação combinada dos diversos re-

gimes que a Lei permite aos Municípios fixar por regulamento.

Com esta nova regulamentação que se traduz basicamente na republicação na ín-

tegra do Regulamento até aqui em vigor com as alterações entretanto aprovadas, 

dota-se o Município de Vila Nova de Gaia, bem como todos aqueles que exercem ou 

aspiram exercer a atividade de transporte em táxi, de um instrumento jurídico atual, 

mais flexível e que melhor se adequa à procura existente, ou seja, às novas necessida-

des e interesses da população de Vila Nova de Gaia a que se destina, nomeadamente, 

no domínio do turismo.

Para além dos termos gerais dos respetivos programas e dos critérios aplicáveis à 

hierarquização dos concorrentes e demais normas definidas no presente regulamento, 

em obediência ao disposto no n.° 2 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 251/98, aplicar-se-

-á supletivamente aos concursos públicos para atribuição de licenças, a lei geral dos 

contratos públicos, razão pela qual se eliminaram do regulamento até agora em vigor, 

as normas procedimentais despiciendas.

Tendo em vista o cumprimento do disposto no Código do Procedimento Admi-

nistrativo, o projeto deste regulamento, após a sua aprovação em reunião de Câmara, 

foi publicado na 2.ª Série do Diário da República, tendo estado submetido à discussão 

pública pelo período de trinta dias.

Foram ainda publicados Avisos em jornais de circulação local e regional, assim 

como foram afixados Editais nos lugares de estilo.

No âmbito da audiência dos interessados e da consulta pública suprarreferida, fo-

ram ouvidas as seguintes entidades:
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- Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros;

- Federação Portuguesa do Táxi.

Assim, no uso da competência prevista pelos artigos 112.° n.° 8.° e 241.° da Consti-

tuição da República Portuguesa e conferida pelas disposições conjugadas da alínea k) 

do n.° 1 do artigo 33.° e da alínea g) do n.° 1 do artigo 25.° do regime jurídico das autar-

quias locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro e em cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei n.° 251/98, de 11 de agosto, na redação que lhe foi conferida 

pelas Leis n.   156/99, de 14 de setembro, 106/2001, de 31 de agosto, pelos Decretos-

-Leis n.   41/2003, de 11 de março e 4/2004, de 6 de janeiro e pela Lei n.° 5/2013, de 

22 de janeiro, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sob proposta da Câmara 

Municipal, aprova o seguinte Regulamento:

Regulamento de Transporte em Táxi

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado no uso das competências previstas nas dispo-

sições conjugadas da alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° e da alínea g) do n.° 1 do artigo 

25.° do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de 

setembro e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 251/98, de 11 de agosto, 

com as alterações subsequentes introduzidas pela Lei n.° 156/99, de 14 de setembro, 

pela Lei n.° 106/2001, de 31 de agosto, pelo Decreto-Lei n.° 41/2003 de 11 de março 

de 2003, pelo Decreto-Lei n.° 4/2004 de 6 de janeiro e pela Lei n.° 6/2013 de 22 de 

janeiro.
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Artigo 2.°
Objeto e Âmbito de Aplicação

Constitui objeto do presente regulamento, aplicável a toda a área do Município de 

Vila Nova de Gaia, o acesso e a organização do mercado dos transportes públicos de 

aluguer em veículos ligeiros de passageiros, adiante designados por transportes em 

táxi, como tal definidos pelo Decreto-Lei n.° 251/98, na redação em vigor, e legislação 

complementar.

Artigo 3.°
Definições

Para efeitos do presente regulamento considera-se:

a) Táxi — o veículo automóvel ligeiro de passageiros afeto ao transporte público, 

equipado com o aparelho de medição de tempo e distância (taxímetro) e com distin-

tivos próprios;

b) Transporte em táxi — o transporte efetuado por meio de veículo a que se refere 

a alínea anterior, ao serviço de uma só entidade, segundo itinerário da sua escolha e 

mediante retribuição;

c) Transportador em táxi — a empresa habilitada com alvará para o exercício de 

atividade de transporte em táxi.

CAPÍTULO II
Acesso à Atividade

Artigo 4.°
Licenciamento da Atividade

A atividade de transporte em táxi só pode ser exercida por sociedades comerciais 

ou cooperativas licenciadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, ex. 

DGTT), por estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada ou por empre-

sários em nome individual (no caso de pretenderem explorar uma única licença) de-

vendo todas estas entidade ser titulares do alvará previsto no n.° 3 do artigo 3.° do 
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Decreto-lei n.° 251/98, na redação em vigor.

CAPÍTULO III
Acesso e Organização do Mercado

SECÇÃO I
Veículos

Artigo 5.°
Veículos

1 — No transporte em táxi só podem ser utilizados veículos automóveis ligeiros de 

passageiros de matrícula nacional, com lotação não superior a nove lugares, incluindo 

o condutor, equipado com taxímetro e conduzidos por motoristas habilitados com 

Certificado de Motorista de Táxi, nos termos do disposto na Lei n.° 6/2013 de 22 de 

janeiro.

2 — As normas de identificação, o tipo de veículos e outras características a que 

devem obedecer os táxis são as definidas no Decreto-Lei n.° 251/98, na redação em 

vigor, e as estabelecidas na Portaria n.° 277-A/99 de 15 de abril.

Artigo 6.°
Licenciamento

1 — Os veículos afetos ao transporte em táxi têm obrigatoriamente matrícula na-

cional e estão sujeitos a uma licença a emitir pela Câmara Municipal, nos termos do 

Capítulo IV do presente regulamento.

2 — A licença emitida pela Câmara Municipal é comunicada pelo interessado ao IMT, 

para efeitos de averbamento no alvará.

3 — A licença do táxi e o alvará ou sua cópia certificada pelo IMT devem estar sem-

pre a bordo do veículo.
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SECÇÃO II
Tipos de Serviço, Locais de Estacionamento e Contingente

Artigo 7.°
Tipos de Serviço

Os serviços de transporte em táxi são prestados em função da distância percorrida 

e dos tempos de espera, ou:

a) À hora, em função da duração do serviço;

b) Ao percurso, em função de preços estabelecidos para determinados itinerários;

c) A contrato, em função de acordo reduzido a escrito por prazo não inferior a 30 

dias, onde constem obrigatoriamente o respetivo prazo, a identificação das partes e o 

preço acordado;

d) A quilómetro, quando em função da quilometragem a percorrer.

Artigo 8.°
Regimes e Locais de Estacionamento

1 — Na área do Município de Vila Nova de Gaia são fixados os seguintes regimes de 

estacionamento:

a) Condicionado – em que é permitido o estacionamento dos táxis nos locais reser-

vados para o efeito, até ao limite dos lugares fixados, salvo o disposto nas alíneas 

seguintes, em duas zonas distintas:

i) Nas freguesias da zona urbana de: União de Freguesias de Santa Marinha e Afura-

da, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, União de Freguesias de Mafamude 

e Vilar do Paraíso, Canidelo, Madalena, Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho;

ii) Nas freguesias da zona não urbana de: União de Freguesias de Sandim, Olival, 

Lever e Crestuma, União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, União de Freguesias 

de Serzedo e Perosinho, União de Freguesias de Grijó e Sermonde, Arcozelo, Avintes, 

Canelas e S. Félix da Marinha.
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b) Escala — em que os táxis selecionados das zonas não urbanas são obrigados a 

cumprir o regime sequencial de prestação de serviço na zona urbana:

i) Nas semanas pares, os táxis escalados nos termos do número seguinte podem 

estacionar, apenas, em qualquer dos locais reservados para o efeito da zona urbana;

ii) Nas semanas ímpares, os táxis escalados nos termos do número seguinte, podem 

estacionar, apenas, em qualquer dos locais reservados para o efeito da zona urbana;

c) Livre — aos domingos, todos os táxis do concelho (sejam da zona urbana ou da 

zona não urbana) podem circular livremente à disposição do público, não existindo 

locais obrigatórios para estacionamento.

2 — A seleção, em igual número, dos táxis escalados para as semanas pares e ím-

pares far-se-á por sorteio mediante prévia inscrição dos transportadores em táxi inte-

ressados, a efetuar até ao dia 15 de dezembro do ano anterior àquele em que vigorar 

a escala.

3 — Caso o número de inscritos seja ímpar, o último transportador sorteado será 

afeto à semana par.

4 — O sorteio realizar-se-á no edifício da Câmara, em sessão pública agendada e 

presidida por uma mesa constituída por três elementos, nomeada previamente pelo 

Presidente de Câmara ou pelo Vereador com competência delegada.

5 — A mesa esclarecerá os concorrentes e restante público presente, sobre o pro-

cesso do sorteio.

6 — Finda a sessão será elaborada ata da qual conste o resultado do sorteio e que 

será assinada por todos os membros da mesa.

7 — Todos os táxis inscritos no regime de escala serão portadores de um dístico 

identificador da semana a que pertencem, o qual deverá ser colocado do lado direito 

do para-brisas.

8 — Para os táxis que não se inscrevam no regime de escalas bem como para os 

restantes fora da sua semana de escala vigorará o regime condicionado à freguesia.

9 — Pode a Câmara Municipal, no uso das suas competências próprias em matéria 

de ordenamento do trânsito, alterar, dentro da zona para que os contingentes são fi-

xados, os locais onde os veículos podem estacionar.

10 — Excecionalmente, por ocasião de eventos que determinam um acréscimo ex-
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cecional de procura, a Câmara Municipal pode, mediante audição das entidades repre-

sentativas do setor, isolada ou cumulativamente:

a) Criar locais de estacionamento temporário de táxis em local diferente do fixado;

b) Fixar um regime de estacionamento diferente do vigente, desde que seja, o regi-

me de estacionamento condicionado ou livre;

c) Definir as demais condições em que o estacionamento é autorizado.

11 — Os locais destinados ao estacionamento de táxis são devidamente assinalados 

através de sinalização horizontal e vertical.

12 — Sem prejuízo do estabelecido na alínea c) do número 1 e no número 9, é proi-

bido o estacionamento de táxis fora dos locais referidos no número anterior.

Artigo 9.°
Fixação de Contingentes

1 — O número de táxis em atividade no Município consta de contingentes fixados 

pela Câmara Municipal, por freguesia ou para um conjunto de freguesias.

2 — A fixação do contingente é feita com uma periodicidade não inferior a dois anos 

e é sempre precedida da audição das entidades representativas do setor.

3 — Na fixação do contingente são tomadas em consideração as necessidades glo-

bais de transporte em táxi na área municipal.

4 — Enquanto não se proceder à respetiva alteração, o contingente é constituído 

por 130 unidades, sendo 72 unidades afetas à zona urbana e 58 unidades afetas à zona 

não urbana.

Artigo 10.°
Táxis para Pessoas com Mobilidade Reduzida

1 — A Câmara Municipal atribui licenças de táxis para o transporte de pessoas com 

mobilidade reduzida, desde que devidamente adaptados, de acordo com as regras 

definidas pelo IMT.

2 — As licenças a que se refere o número anterior são atribuídas pela Câmara Muni-

cipal fora do contingente e sempre que a necessidade deste tipo de veículos não possa 
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ser assegurada pela adaptação dos táxis existentes no município.

3 — A atribuição de licenças de táxis para transporte de pessoas com mobilidade 

reduzida fora do contingente é feita por concurso, nos termos deste regulamento.

4 — No caso de obrigatoriedade de utilização adaptada a pessoas com mobilidade 

reduzida será feita a devida menção na respetiva licença.

CAPÍTULO IV
Licenças

Artigo 11.°
Atribuição de Licenças

1  — A atribuição de licenças para o transporte em táxi é feita por concurso público 

aberto às entidades referidas no artigo 4.° do presente regulamento.

2 — Podem ainda concorrer àquele concurso público os trabalhadores por conta 

de outrem, bem como os membros de cooperativas licenciadas pelo IMT e que preen-

cham as condições de acesso e exercício da profissão definidas nos termos da Lei n.° 

6/2013 de 22 de janeiro.

3 — O concurso público é aberto por deliberação da Câmara Municipal, de onde 

constará a aprovação do programa do concurso e respetivo caderno de encargos.

Artigo 12.°
Abertura de Concursos

1 — É aberto um concurso público tendo em vista a atribuição da totalidade ou par-

te das licenças do contingente.

2 — Quando se verificar o aumento do contingente ou a libertação de alguma li-

cença pode ser aberto concurso para a atribuição da(s) licença(s) correspondente(s). 

3 — O concurso é conduzido por um júri designado pela Câmara e constituído em 

número ímpar, com, pelo menos, três membros efetivos, um dos quais preside, e dois 

suplentes.

4 — A abertura do concurso deve ser comunicada às organizações sócio profissio-

nais do setor.
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Artigo 13.°
Termos Gerais do Programa de Concurso

O programa de concurso define os termos em que este decorre e deve especificar, 

nomeadamente, o seguinte:

a) Identificação do concurso e do grupo de freguesias da zona urbana, ou não urba-

na, a que o mesmo se refere, o tipo de serviço e o regime de estacionamento;

b) O número total de licenças a atribuir no concurso;

c) Os requisitos de admissão ao concurso, nos termos do presente regulamento;

d) Os documentos que devem obrigatoriamente instruir a candidatura e a forma 

que deve revestir a sua apresentação, designadamente, modelos de requerimentos e 

declarações a apresentar com a mesma;

e) O endereço e a designação do serviço recetor de candidaturas, com menção do 

seu horário de funcionamento;

f) A data e hora limite para apresentação das candidaturas;

g) Identificação da composição do júri, o qual deverá ser composto por três mem-

bros efetivos, um dos quais presidirá e ainda por dois membros suplentes, devendo o 

respetivo despacho constitutivo indicar o vogal efetivo que substitui o presidente nas 

suas faltas e, ou, impedimentos.

h) A data, hora e local da sessão da abertura das candidaturas;

i) Os critérios que presidirão à ordenação dos candidatos e consequente atribuição 

de licenças, explicitando-se os fatores que nela irão intervir.

Artigo 14.°
Critérios Aplicáveis à Hierarquização dos Concorrentes

1 — Na classificação dos concorrentes para atribuição de licenças são aplicáveis os 

seguintes critérios de preferência, por ordem decrescente:

a) Localização da sede social em freguesia para que é aberto o concurso;

b) Localização da sede social em freguesia da área do Município;

c) Número de anos de atividade efetiva no setor;

d) Nunca ter sido contemplado em concursos anteriores realizados após a aprova-
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ção do presente Regulamento;

e) Localização da sede social em município contíguo.

2 — A cada candidato é concedida apenas uma licença em cada concurso, pelo que 

devem os candidatos, na apresentação da candidatura, indicar as preferências das 

freguesias a que concorrem.

Artigo 15.°
Regime Supletivo

Aos procedimentos dos concursos públicos para atribuição das licenças são aplicá-

veis, supletivamente e com as necessárias adaptações, as normas previstas na lei ge-

ral, nomeadamente, no Código dos Contratos Públicos e no Código do Procedimento 

Administrativo.

Artigo 16.°
Deliberação de Atribuição de Licença

Da deliberação da Câmara Municipal que decida a atribuição da licença deve cons-

tar obrigatoriamente:

a) Identificação do titular da licença;

b) A área do Município em cujo contingente se inclui a licença atribuída;

c) O regime de estacionamento e o local de estacionamento, se for caso disso;

d) O número dentro do contingente;

e) O prazo para o titular da licença comunicar à Câmara Municipal a identificação 

do veículo, nos termos do artigo 5.°, requerer a licença e pagar as taxas devidas;

f) O prazo para o titular da licença iniciar a exploração.
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Artigo 17.°
Emissão da Licença

1 — Dentro dos prazos estabelecidos na alínea e) do artigo anterior, o titular da 

licença apresenta o veículo para verificação das condições constantes da Portaria n.° 

277-A/99, de 15 de abril, na redação em vigor.

2 — Caso a licença tenha sido atribuída a uma das pessoas referidas no n.° 2 do 

artigo 11.°, esta apresenta o veículo para os efeitos do número anterior após o licencia-

mento da atividade, para o que dispõe de um prazo de 180 dias, findo o qual caduca o 

respetivo direito à licença.

3 — Após a prova da vistoria ao veículo e do licenciamento da atividade nos termos 

do número anterior, e nada havendo a assinalar, a licença é emitida pelo Presidente 

da Câmara Municipal, a pedido do interessado, devendo o requerimento ser feito em 

impresso próprio fornecido pela Câmara Municipal e acompanhado dos seguintes do-

cumentos, os quais são devolvidos ao requerente após conferência:

a) Alvará de acesso à atividade emitido pelo IMT ou cartão de cidadão/bilhete de 

identidade, no caso de se tratar de trabalhadores por conta de outrem;

b) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial;

c) Documento Único Automóvel ou livrete e título de registo de propriedade;

d) Declaração do anterior titular da licença, com assinatura reconhecida presen-

cialmente, nos casos em que ocorra a transmissão da licença prevista no artigo 20.°;

e) Licença emitida pelo IMT no caso de substituição das licenças previstas no artigo 

20.°.

4 — Pela emissão da licença é devida uma taxa no montante estabelecido na tabela 

anexa ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

5 — Por cada averbamento que não seja da responsabilidade do município é devida 

a taxa no montante estabelecido na tabela anexa ao Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

6 — A Câmara Municipal devolve ao requerente um duplicado do requerimento de-

vidamente autenticado, o qual substitui a licença por um período máximo de 30 dias.

7 — A licença obedece ao modelo e condicionalismo previsto na deliberação n.° 

585/2012 do IMTT, alterada pela Deliberação n.° 1538/2014 do IMT publicadas, respe-
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tivamente, no Diário da Republica, 2.ª série, n.° 80 de 23 de abril de 2012 e n.° 209 de 

29 de outubro de 2014.

8 — Ficam sujeitas às disposições legais fixadas por legislação especial, os veículos 

previstos no n.° 2, do artigo 23.° do Decreto-Lei n.° 251/98, na redação em vigor.

Artigo 18.°
Caducidade da Licença

1 — A licença do táxi caduca nos seguintes casos:

a) Quando não for iniciada a exploração no prazo fixado pela Câmara Municipal ou, 

na falta deste, nos 90 dias posteriores à emissão da licença;

b) Quando haja abandono do exercício da atividade nos termos do artigo 24.°;

c) Quando o alvará emitido pelo IMT não for renovado;

d) Quando houver substituição do veículo, sem o devido licenciamento;

e) No prazo de um ano a contar da data do óbito do titular, se o herdeiro ou o 

cabeça de casal não se habilitar como transportador em táxi ou transmitir a licença a 

uma sociedade ou cooperativa titular de alvará para o exercício da atividade de trans-

portador em táxi.

2 — As licenças para a exploração da indústria de transportes de aluguer em veí-

culos ligeiros de passageiros, emitidas ao abrigo do Regulamento de Transportes em 

Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto n.° 37 272, de 31 de dezembro de 1948, e 

suas posteriores alterações, caducam, nos termos do Decreto-Lei n.° 251/98, de 11 de 

agosto, na redação em vigor.

3 — No caso previsto na alínea d) do n.° 1, deve proceder-se a novo licenciamento, 

observando para o efeito a tramitação prevista nos artigos 16.° e 17.° deste Regula-

mento, com as necessárias adaptações.

4 — Caducada a licença, a Câmara Municipal determina a sua apreensão, após no-

tificação ao respetivo titular, sendo dado conhecimento ao IMT e demais entidades 

fiscalizadoras.
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Artigo 19.°
Prova de Emissão e Renovação do Alvará

1 — Os titulares das licenças a que se refere o n.° 2 do artigo anterior devem fazer 

prova da obtenção de novo alvará junto do IMT, o que constitui condição necessária à 

substituição da licença do veículo.

2 — Deve ser dado conhecimento à Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, a reno-

vação do alvará para o exercício da atividade de transporte em táxi.

Artigo 20.°
Transmissão das Licenças

1 — A transmissão ou transferência de licenças dos táxis, entre empresas devida-

mente habilitadas com alvará, deve ser previamente comunicada à Câmara Municipal, 

dispondo o interessado de um prazo de 15 (quinze) dias, após a transmissão, para pro-

ceder à substituição da licença, nos termos dos artigos 6.° e 17.° deste regulamento, 

com as necessárias adaptações.

2 — Pela emissão da licença é paga uma taxa no montante estabelecido na tabela 

anexa ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

Artigo 21.°
Publicidade e Divulgação da Concessão da Licença

1 — A Câmara Municipal dá imediata publicidade à concessão da licença através de:

a) Publicação de aviso no Boletim Municipal, no site oficial do Município e através de 

Edital a fixar nos Paços do Município e nas sedes das Juntas de Freguesia abrangidas;

b) Publicação de aviso num dos jornais mais lidos na área do Município.

2 — A Câmara Municipal comunica a concessão da licença e o teor desta às seguin-

tes entidades:

a) Juntas de Freguesia;

b) Comando das Forças policiais e/ou militarizadas existentes no concelho;
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c) Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;

d) Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária;

e) Organizações socioprofissionais do setor.

Artigo 22.°
Obrigações Fiscais

No âmbito do dever de cooperação com a administração fiscal que impende sobre 

as Autarquias Locais, a Câmara Municipal comunica à Autoridade Tributária e Adua-

neira respetiva a emissão de licenças para exploração da atividade de transportes em 

táxi.

CAPÍTULO V
Condições de Exploração do Serviço

Artigo 23.°
Prestação Obrigatória de Serviço

1 — Os táxis devem estar à disposição do público de acordo com o regime de es-

tacionamento que lhes for fixado, não podendo ser recusados os serviços solicitados 

em conformidade com a tipologia prevista no presente regulamento, salvo o disposto 

no número seguinte.

2 — Podem ser recusados os seguintes serviços:

a) Os que impliquem a circulação em vias manifestamente intransitáveis pelo difícil 

acesso ou em locais que ofereçam notório perigo para a segurança do veículo, dos 

passageiros ou do motorista;

b) Os que sejam solicitados por pessoas com comportamento suspeito de perigo-

sidade.
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Artigo 24.°
Abandono do Exercício da Atividade

1 — Salvo caso fortuito ou de força maior, bem como de exercício de cargos sociais 

ou políticos, considera-se que há abandono do exercício da atividade sempre que os 

táxis não estejam à disposição do público durante 30 dias consecutivos ou 60 interpo-

lados dentro do período de um ano.

2 — Sempre que haja abandono da atividade caduca o direito à licença de táxi.

Artigo 25.°
Transporte de Bagagens e de Animais

1 — O transporte de bagagens só pode ser recusado nos casos em que as suas ca-

racterísticas prejudiquem a conservação do veículo.

2 — É obrigatório o transporte de cães guia de passageiros invisuais e de cadeiras 

de rodas ou outros meios de marcha de pessoas com mobilidade reduzida, bem como 

de carrinhos e acessórios para o transporte de crianças.

3 — Não pode ser recusado o transporte de animais de companhia, desde que devi-

damente acompanhados e acondicionados, salvo motivo atendível designadamente a 

perigosidade, o estado de saúde ou de higiene.

4 — Pode haver lugar a um suplemento monetário de acordo com a Convenção 

celebrada entre as Organizações Socioprofissionais do Setor e a Direção-Geral das 

Atividades Económicas.
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Artigo 26.°
Regime de Preços

1 — Os transportes em táxi estão sujeitos ao regime de preços fixado em legislação 

especial.

2 — O regime tarifário deve constar de uma “informação ao utente” impressa em 

suporte autocolante não transparente, emitido pelas Associações, afixada no vidro 

traseiro lateral esquerdo, virada para o respetivo interior, que contenha as informa-

ções necessárias ao esclarecimento do sistema tarifário em vigor.

3 — Todos os veículos homologados para o transporte de mais de quatro passa-

geiros deverão ter afixada de forma bem visível essa indicação bem como que a sua 

utilização implica o pagamento de uma tarifa mais elevada do que a praticada nos 

táxis com lotação inferior.

Artigo 27.°
Taxímetros

1 — Os táxis devem estar equipados com taxímetros homologados e aferidos por 

entidade reconhecida para efeitos de controlo metrológico dos aparelhos de medição 

de tempo e de distância.

2 — Os taxímetros devem estar colocados na metade superior do tablier ou em 

cima deste, em local e de forma bem visível pelos passageiros, não podendo ser aferi-

dos os que não cumpram esta condição.

Artigo 28.°
Motoristas de Táxi

1 — No exercício da sua atividade, os táxis apenas podem ser conduzidos por mo-

toristas titulares de certificado de motorista de táxi conferido nos termos do disposto 

na Lei n.° 6/2013, de 22 de janeiro.

2 — O certificado de motorista de táxi deve ser colocado no lado superior direito do 

para-brisas, de forma bem visível para os passageiros.
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Artigo 29.°
Deveres do Motorista de Táxi

1 — Os deveres do motorista de táxi são os estabelecidos no artigo 2.° da Lei n.° 

6/2013, de 22 de janeiro.

2 — Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 6/2013, a violação dos deveres do moto-

rista de táxi constitui contraordenação punível com coima, podendo ainda, nos termos 

do artigo 26.° da mesma lei, ser determinada a aplicação de sanções acessórias.

CAPÍTULO VI
Fiscalização e Regime Sancionatório

Artigo 30.°
Competência para a Fiscalização

São competentes para a fiscalização das normas constantes do presente regula-

mento:

a) O Instituto da Mobilidade e dos Transporte, I.P.;

b) A Polícia de Segurança Pública;

c) A Guarda Nacional Republicana;

d) A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

e) A Polícia Municipal.

Artigo 31.°
Contraordenações

1 — Para além das contraordenações previstas nos artigos 21.° a 23.° bem como das 

sanções acessórias previstas no artigo 26.°, todos da Lei n.° 6/2013, de 22 de janeiro, 

cujo processamento é da competência das entidades referidas no artigo 27.° do mes-

mo diploma, constitui contraordenação punível com coima de ¤ 150 a ¤ 449 a violação 

das seguintes normas do regulamento:

a) A inobservância das normas de identificação e características dos táxis referidas 
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no artigo 5.°;

b) A inexistência dos documentos a que se refere o n.° 3, do artigo 6.°;

c) O incumprimento do disposto no artigo 7.°;

d) O incumprimento de qualquer dos regimes de estacionamento previstos no ar-

tigo 8.°;

e) O abandono da exploração do táxi nos termos do artigo 22.°;

f) A recusa injustificada de prestação do serviço de transporte em violação do dis-

posto no n.° 1 do artigo 25.°.

2 — A não apresentação da licença do táxi, do alvará ou da sua cópia certificada no 

ato de fiscalização constitui contraordenação punível com a coima prevista no n.° 1, 

salvo se o documento em falta for apresentado no prazo de oito dias à autoridade indi-

cada pelo agente de fiscalização, caso em que a coima será fixada entre ¤ 50 a ¤ 250.

3 — O processo de contraordenação inicia-se oficiosamente mediante denúncia das 

autoridades fiscalizadoras ou de particular.

4 — A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 32.°
Competência para Processamento

das Contraordenações e Aplicação das Coimas

1 — O processamento das contraordenações previstas no artigo anterior compete à 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a aplicação das coimas da competência do 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

2 — A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia comunica ao IMT as infrações come-

tidas e as respetivas sanções.
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CAPÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 33.°
Remissões

As remissões feitas para os preceitos que, entretanto, venham a ser revogados ou 

alterados, consideram-se automaticamente transpostas para os novos diplomas.

Artigo 34.°
Interpretação e Integração de Lacunas

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento são resolvidos por recurso aos critérios legais de interpretação e inte-

gração de lacunas.

Artigo 35.°
Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da 

respetiva publicação.
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Regulamento Municipal de Estacionamento de Veículos
em Vila Nova de Gaia

Preâmbulo

Considerando que:

Compete às Câmaras Municipais a aprovação da localização de parques ou zonas 

de estacionamento, sendo as condições de utilização e taxas devidas pelo estaciona-

mento aprovadas por regulamento municipal (cf. artigo 2.° do Anexo ao Decreto-Lei 

n.° 81/2006, de 20 de abril);

De acordo com o n.° 2 do artigo 70.° do Código da Estrada, os parques e zonas de 

estacionamento podem ser afetos a veículos de certas categorias, podendo a sua utili-

zação ser limitada no tempo ou sujeita ao pagamento de uma taxa, nos termos fixados 

em regulamento;

O Regulamento Municipal de Estacionamento em vigor se encontra desajustado 

face à exigência de adoção de uma nova estratégia de mobilidade conducente a uma 

ordenação mais eficiente da circulação rodoviária no concelho de Vila Nova de Gaia;

Na necessária busca de equilíbrio entre os múltiplos interesses em presença, se pre-

tende evitar o estacionamento anárquico e abusivo de que resulta, em última análise, 

a degradação da qualidade de vida da cidade de Vila Nova de Gaia e principalmente 

dos que aqui vivem e trabalham;

Para esse efeito se impõe a criação de um regime de estacionamento mais flexível, 

adaptado e atento aos interesses específicos atuais de cada tipo de utente, nomeada-

mente aos dos residentes e dos agentes económicos locais e, bem assim, à dinâmica 

inerente aos fluxos de trânsito citadino, necessariamente diferenciados e conjunturais, 

em função das circunstâncias de tempo e espaço, aos quais a organização da oferta 

de estacionamento na cidade deve responder prontamente com a máxima eficácia e 

qualidade.

Neste contexto, o presente Regulamento adota um conjunto de medidas inovadoras 

entre as quais se contam, nomeadamente, a criação de Bolsas de Estacionamento e 

a criação do Cartão de Comerciante nas Zonas de Estacionamento de Duração Limi-

tada.
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As Bolsas de Estacionamento, espaços com características e objetivos de explora-

ção diferenciados, podem ser de alta e baixa rotação, sujeitos a taxas e limites horários 

máximos de permanência dos veículos de 4 e 8 horas, respetivamente, de cargas e 

descargas, dentro de limites horários preestabelecidos, ou Bolsas para residentes e 

comerciantes, afetas ao estacionamento exclusivo de veículos de titulares do respeti-

vo Cartão de Residente ou de Comerciante.

O Cartão de Comerciante permitirá ao respetivo titular, mediante o pagamento de 

uma taxa anual, estacionar livremente na bolsa da zona de estacionamento de duração 

limitada correspondente à respetiva sede ou domicílio profissional. Trata-se de uma 

medida de claro incentivo ao pequeno comércio local, especificamente dirigida aos 

titulares de estabelecimentos comerciais situados em ZEDL que não possuam alterna-

tiva de estacionamento para os veículos afetos à respetiva atividade.

De acordo com o preceituado na alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, com-

pete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal 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 101.°, n.° 1 do Código do Procedimento Administra-

tivo.

Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 241.° da Constituição da República 

Portuguesa e 25.°, n.° 1, alínea g), do anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, sob 

proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia aprova o 

seguinte regulamento:

TÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.° da 

Constituição da República Portuguesa, dos artigos 25.°, n.° 1 alínea g) e 33.°, n.° 1 alínea 

rr) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de 
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setembro, do artigo 20.°, n.° 1 da Lei n.° 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece 

o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, do arti-

go 8.°, n.° 1 da Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais), do artigo 5.°, n.° 1 alínea d) do Decreto-Lei n.° 44/2005, de 23 de 

fevereiro, com a redação introduzida pela Lei n.° 72/2013, de 3 de setembro e pelo 

Decreto-Lei n.° 146/2014, de 9 de outubro, dos artigos 70.°, 71.° e 169.°, do Código da 

Estrada, do artigo 5.° da Lei n.° 72/2013, de 3 de setembro, do artigo 2.° do Anexo ao 

Decreto-Lei n.° 81/2006, de 20 de abril e Decreto-Lei n.° 146/2014, de 9 de outubro.

Artigo 2.°
Objeto e Âmbito de Aplicação

1 — O presente Regulamento estabelece o regime de estacionamento de veículos, 

em Vila Nova de Gaia, regula as condições de utilização dos respetivos parques e zo-

nas de estacionamento e define as taxas ou preços devidos e regime de fiscalização 

correspondentes, bem como as regras aplicáveis às operações de cargas e descargas.

2 — Excluem-se do disposto no número anterior os parques de estacionamento não 

abertos ao uso público e as zonas de estacionamento situadas fora da via pública.

3 — Os condicionamentos ao estacionamento e operações de cargas e descargas 

a veículos com peso bruto superior a 3500 kg e às operações de cargas e descargas 

fora dos locais indicados para o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 3500 kg, 

no interior da zona delimitada nos termos do Anexo I, entre o IC1, IC2, Rotunda de 

Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (Variante à E.N. 222) e 

VL9 regem-se pelo Regulamento de Circulação e Operações de Cargas e Descargas 

na cidade de Vila Nova de Gaia.

4 — O estacionamento na Zona 01 do Centro Histórico fica sujeito à aplicação do 

disposto no respetivo Regulamento Municipal.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



97

Artigo 3.°
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se:

a) Bolsas de Estacionamento (BE) — zonas especiais de estacionamento, no interior 

das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, com características de exploração 

diferenciadas, delimitadas e aprovadas pela Câmara Municipal, nos termos do presen-

te Regulamento, de acordo com objetivos específicos de interesse público municipal;

b) Bolsa de Estacionamento de Duração Limitada de Alta Rotação (BAR) — espaço 

afeto ao estacionamento sujeito a pagamento de uma taxa, bem como a limites máxi-

mos de permanência dos veículos que não podem ultrapassar 4 horas;

c) Bolsa de Estacionamento de Duração Limitada de Baixa Rotação (BBR) — es-

paço afeto ao estacionamento sujeito a pagamento de uma taxa, bem como a limites 

máximos alargados de 8 horas de permanência dos veículos;

d) Bolsa de Cargas e Descargas (BCD) — espaço especialmente destinado, dentro 

dos limites horários estabelecidos, à paragem e estacionamento de veículos automó-

veis para a realização de operações de carga e descarga pelo tempo indispensável 

para o efeito;

e) Bolsa de Estacionamento para Residentes (BER) — espaço afeto ao estaciona-

mento exclusivo de titulares de Cartão de Residente da respetiva Zona de Estaciona-

mento de Duração Limitada, atribuído nos termos e condições constantes da Secção 

III do Capítulo IV;

f) Bolsa de Estacionamento para Comerciantes (BEC) — espaço afeto ao estacio-

namento exclusivo de titulares de Cartão de Comerciante da respetiva Zona de Es-

tacionamento de Duração Limitada, atribuído nos termos e condições constantes da 

Secção IV do Capítulo IV;

g) Lugar de Estacionamento Privativo (LEP) — local da via pública especialmente 

destinado, por construção ou sinalização, ao estacionamento privativo de veículos 

ligeiros perfeitamente identificados, pertencentes a pessoas singulares ou coletivas, 

nos termos do disposto no artigo 9.°, mediante o pagamento das taxas fixadas no 

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, 

bem como dos veículos ao serviço das entidades mencionadas no artigo 10.°, no exer-

cício das funções que lhe são inerentes, sendo sempre e em qualquer caso, titulado 

por licença a conceder pela Câmara Municipal;
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h) Parque de estacionamento (PE) — local exclusivamente destinado ao estaciona-

mento de veículos;

i) Via pública — via de comunicação terrestre afeta ao trânsito público;

j) Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL’s) — zonas da via pública, 

cuja localização é aprovada pela Câmara Municipal, em que a ocupação de lugares de 

estacionamento está sujeita a determinadas condições específicas de horário, limites 

de tempo de permanência e/ou a classes de veículos, bem como ao pagamento de ta-

xas fixadas no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila 

Nova de Gaia, e constantes de sinalização colocada nas respetivas Zonas, podendo, 

ainda, incluir Bolsas de Estacionamento.

Artigo 4.°
Locais de Estacionamento e de Operações de Cargas e Descargas

1 — Os Parques de Estacionamento, os Lugares de Estacionamento Privativo, as 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e respetivas Bolsas, devidamente indi-

cados nos termos do Código da Estrada e legislação complementar, constituem, para 

efeitos deste Regulamento, locais destinados ao estacionamento de veículos, sem pre-

juízo dos demais locais e regras de estacionamento genericamente previstos naqueles 

normativos legais.

2 — Sem prejuízo, igualmente, das normas legais e regulamentares em vigor e do 

disposto na alínea g) do artigo 26.°, as operações de cargas e descargas, no período 

compreendido entre as 08:00 e as 20:00 horas, só são permitidas nos locais e bolsas 

(BCD) devidamente autorizados e sinalizadas para o efeito.

3 — No interior da zona delimitada entre o IC1, IC2, Rotunda de Santo Ovídio, Ave-

nida da República, Avenida Vasco da Gama (Variante à E.N. 222) e VL9, as operações 

de cargas e descargas só podem ser realizadas entre as 10:00 as 17:00 horas.

4 — Excecionam-se do disposto no número anterior, as operações realizadas na 

Avenida da República, que só podem ser efetuadas entre as 10:30 e as 16:00 horas.
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TÍTULO II
Locais de Estacionamento

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 5.°
Taxas, Condições de Utilização e Horários

1 — O acesso e estacionamento em PE, LEP, ZEDL e respetivas Bolsas estão sujeitos 

ao pagamento das taxas ou preços e às condições de utilização e horários fixados pelo 

Município nos termos da Lei e do presente Regulamento.

2 — A informação relativa ao acesso e estacionamento referidos no número anterior 

consta de sinalização colocada nos respetivos locais.

3 — As taxas devidas nos termos do n.° 1 são as constantes do Regulamento Mu-

nicipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia devidamente 

publicitadas nos termos da lei.

4 — As taxas devidas pelo estacionamento em área objeto de contrato de con-

cessão celebrado com o Município para a exploração de lugares de estacionamento, 

incluindo as relativas à emissão de qualquer título válido de estacionamento para a 

mesma área, constituem receita do respetivo concessionário, nos termos do artigo 

17.°, n.° 5 do presente Regulamento.

5 — É condição para atribuição de isenções, reduções, outros benefícios e direitos 

exclusivos previstos no presente Regulamento, designadamente cartão de residente, 

cartão de comerciante e lugares de estacionamento privativo, a inexistência de dívidas 

vencidas e não pagas de quaisquer taxas municipais, independentemente da entidade 

que efetua a respetiva cobrança.
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Artigo 6.°
Responsabilidade

O pagamento das taxas por ocupação de lugares de estacionamento não constitui 

o Município de Vila Nova de Gaia, seus serviços ou agentes, ou empresas concessioná-

rias do espaço respetivo, em qualquer tipo de responsabilidade perante o utilizador, 

designadamente por eventuais danos, furtos, perdas ou deteriorações dos respetivos 

veículos ou dos bens que se encontrem no seu interior.

Artigo 7.°
Equipamentos

1 — Os equipamentos de controlo de acesso e validade de autorização de estaciona-

mento afetos à execução do presente Regulamento são propriedade do Município ou 

das entidades concessionárias, nos termos previstos nos respetivos contratos, sendo 

proibida qualquer intervenção não autorizada que os vise obstruir, danificar, abrir ou 

alterar por qualquer meio.

2 — As condições de funcionamento do equipamento para obtenção de autorização 

ou título válido de estacionamento são objeto de divulgação em local adequado para 

o efeito e a sua utilização pressupõe o seu conhecimento e aceitação.

CAPÍTULO II
Dos Parques de Estacionamento (PE)

Artigo 8.°
Parques de Estacionamento

1 — Os Parques de Estacionamento públicos municipais podem ser instalados em 

qualquer espaço, coberto ou descoberto, à superfície ou subterrâneo do domínio 

público ou privado municipal, exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos 

mediante o pagamento de uma taxa ou um preço, desde que devidamente demarcado 

e sinalizado, devendo as entradas e saídas dos parques de estacionamento ser devi-

damente sinalizadas de acordo com os sinais de trânsito previstos no regulamento do 
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Código da Estrada.

2 — Quando a entidade titular, exploradora ou gestora do parque de estaciona-

mento seja diferente da Câmara Municipal, as condições de utilização e o modo de 

determinação do preço devido pelo estacionamento são aprovados pelos órgãos mu-

nicipais competentes a requerimento daquela entidade.

CAPÍTULO III
Dos Lugares de Estacionamento Privativo (LEP)

Artigo 9.°
Objeto e Âmbito

1 — A Câmara Municipal pode autorizar a criação de LEP, a pedido de quaisquer 

pessoas singulares ou coletivas. 

2 — O estacionamento privativo destina-se a veículos ligeiros, sendo que, em con-

dições excecionais, devidamente justificadas, pode a Câmara Municipal autorizar o 

estacionamento de veículos de outras categorias.

3 — A atribuição de LEP está sujeita a licenciamento municipal, ao pagamento das 

taxas constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município 

de Vila Nova de Gaia e obriga à correspondente sinalização, nos termos do Regula-

mento do Código da Estrada e demais legislação complementar.

4 — A atribuição de LEP é titulada por Cartão de Estacionamento, com as seguintes 

indicações:

a) Nome do titular;

b) Validade;

c) Identificação da zona privativa de estacionamento a que se destina.

5 — Aos lugares de estacionamento privativo correspondem 2 escalões:

a) Escalão I (estacionamento efetuado em arruamento da zona interior à delimita-

da pelo IC1, IC2 (troço compreendido entre os Nós de Coimbrões e de Santo Ovídio), 

Avenida da República, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida Vasco da Gama (troço entre 

Avenida da República e Rotunda Afonso de Albuquerque) e VL9, incluindo nos pró-
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prios e ainda na Rua Conceição Fernandes;

b) Escalão II (estacionamento efetuado fora das zonas referidas no escalão I).

6 — Não é autorizado o estacionamento privativo que, pelas suas características, 

possa impedir a normal circulação do trânsito de viaturas e peões ou ser causa de pre-

juízos injustificados para terceiros.

7 — Sempre que aumente o número de LEP concedidos na área de uma ZEDL, a Câ-

mara Municipal compensará o Concessionário em número equivalente de lugares adi-

cionais de estacionamento de duração limitada na mesma área, a requerimento deste.

Artigo 10.°
Isenções

Caso beneficiem da atribuição de LEP, poderão ser isentas ou dispensadas do pa-

gamento da taxa correspondente, nos termos do Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, as seguintes entidades:

a) Freguesias;

b) Serviços desconcentrados da Administração Central;

c) Tribunais;

d) Escolas;

e) Unidades públicas de prestação de cuidados de saúde;

f) Corporações de bombeiros;

g) Forças militarizadas e policiais;

h) IPSS;

i) Cidadãos com mobilidade reduzida.
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Artigo 11.°
Procedimento

1 — A atribuição da licença de estacionamento privativo deve ser requerida através 

de impresso próprio.

2 — O requerimento deve conter, além da identificação do requerente, o respetivo 

número fiscal, a indicação exata do local e número de lugares a ocupar, o período de 

utilização pretendido, as características gerais de utilização, bem como outros elemen-

tos, nomeadamente comprovativos, cuja apresentação seja exigida para cada caso.

3 — A atribuição de licença para mais do que um lugar de estacionamento privativo, 

até ao limite máximo de três lugares, deve ser especialmente fundamentada na impres-

cindibilidade desse estacionamento para a prossecução da atividade do requerente e 

na inexistência de soluções alternativas.

Artigo 12.°
Duração da Licença e Renovação

1 — As licenças são concedidas por ano civil e fração.

2 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, desde que solicitadas nos 6 

primeiros meses do ano civil e nos casos devidamente justificados, poderão ser emi-

tidas licenças para períodos inferiores a 12 meses, com um mínimo de 6 meses, a que 

corresponderá uma taxa proporcional ao respetivo período.

3 — Caso não seja manifestado interesse na sua não renovação até ao dia 1 de de-

zembro, as licenças são renovadas automaticamente no fim de cada ano civil, nos ter-

mos do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova 

de Gaia em vigor, ficando a sua validade dependente do pagamento da respetiva taxa.
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Artigo 13.°
Horário de Utilização

1 — O licenciamento de lugares de estacionamento privativo, previsto no presente 
Regulamento, está sujeito, em regra, ao horário predefinido das 8:00 às 20:00 horas, 
nos dias úteis.

2 — A requerimento fundamentado das entidades cujas atividades requeiram utili-

zações prioritárias, podem ser atribuídos, fora do horário atrás referido, incluindo aos 

fins de semana, subperíodos complementares com a duração mínima de uma hora.

3 — Excluem-se dos limites referidos no n.° 1 os lugares destinados a pessoas com 

mobilidade reduzida e a instituições que prossigam, de forma ininterrupta, atividades 

prioritárias de interesse público, caso em que a licença se considera igualmente inin-

terrupta.

CAPÍTULO IV
Zonas Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL)

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 14.°
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL’S)

1 — A criação, localização e alteração das ZEDL’s compete à Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia que, no seio daquelas, poderá definir Bolsas de Estacionamento nos 

termos do presente Regulamento, ficando a respetiva exploração e fiscalização total 

ou parcialmente a cargo do Município, ou sob gestão de outras entidades, nomeada-

mente concessionárias, nos termos legais e contratuais.

2 — As Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, existentes no Concelho de 

Vila Nova de Gaia são as constantes da Planta junta como Anexo II: (a. Zona 1; b. Zona 

2; c. Zona 3; d. Zona 4).

3 — As taxas, horários e condições de funcionamento das ZEDL’s e respetivas Bol-

sas são as que constam do artigo 17.° do presente Regulamento.
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Artigo 15.°
Sinalização

1 — As entradas e saídas das ZEDL´s e respetivas Bolsas de Estacionamento (BE) 
estão sujeitas às restrições do presente Regulamento e são delimitadas e devidamente 
sinalizadas nos respetivos locais, nos termos do Código da Estrada.

2 — No interior das ZEDL´s e respetivas BE, o estacionamento será demarcado com 
sinalização horizontal e vertical, nos termos do Regulamento do Código da Estrada.

Artigo 16.°
Aquisição do Direito de Estacionamento

1 — O direito ao acesso e estacionamento nas ZEDL’s e nas BE constitui-se median-

te autoliquidação da taxa devida pelo estacionamento e sua comprovação por meio 

de exibição de um título válido para o estacionamento.

2 — Para efeitos do disposto no presente Regulamento entende-se por auto-

liquidação o pagamento do valor da taxa devida pelo estacionamento, através dos 

meios admitidos para o efeito, mediante a emissão de um Título de Estacionamento, 

comprovativo daquele pagamento.

3 — A comprovação da autoliquidação da taxa devida pelo estacionamento efetua-

-se, pela colocação do Título de Estacionamento no interior do veículo, junto ao para- 

-brisas, com o rosto voltado para o exterior de modo a serem visíveis e legíveis as 

menções dele constante, sem prejuízo da concessão de dispensa daquela comprovação 

nos casos expressamente previstos no presente Regulamento, bem como nos casos 

em que tal dispensa decorra do meio utilizado para autoliquidação da taxa.

4 — Sempre que o Título de Estacionamento não estiver colocado da forma esta-

belecida no número anterior, presume-se o não pagamento da taxa devida pelo esta-

cionamento.
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Artigo 17.°
Condições de Utilização, Horários e Taxas

1 — O acesso e estacionamento nas ZEDL´s e respetivas Bolsas estão sujeitos às 

condições de utilização, horários e taxas constantes do Regulamento Municipal de 

Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

2 — O direito ao estacionamento nas ZEDL´s e BE é conferido pela titularidade do 

respetivo título de estacionamento, comprovativo da autoliquidação da taxa corres-

pondente, válido para o local, em suporte físico ou eletrónico, nos termos estabelecidos 

no presente Regulamento e numa das modalidades previstas no artigo seguinte.

3 — A comprovação da existência de título de estacionamento em suporte físico 

efetua-se mediante a sua colocação no interior do veículo, junto do para-brisas, de 

forma visível e legível do exterior, independentemente de se tratar do respetivo Talão, 

do Cartão de Residente, do Cartão de Comerciante, do Cartão de Estacionamento ou 

de qualquer outro documento, cartão ou dístico que possibilite validamente o estacio-

namento a utilizadores específicos.

4 — A comprovação da existência de título de estacionamento em suporte físico só 

pode ser afastada quando seja expressamente dispensada pela entidade gestora dos 

lugares de estacionamento, em função da existência de outro meio de controlo válido, 

nomeadamente, eletrónico, ou virtual devidamente aprovado pela Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia.

5 — Exceto no que respeita a Lugares de Estacionamento Privativo cuja taxa cons-

titui receita municipal, todas as demais taxas devidas pelo estacionamento em área 

objeto de contrato de concessão celebrado com o Município para a exploração de 

lugares de estacionamento de duração limitada, incluindo as relativas à emissão de 

qualquer título válido de estacionamento para a mesma área, constituem receita do 

respetivo concessionário.

6 — Nos casos referidos no número anterior, compete à entidade concessionária 

da exploração de lugares de estacionamento proceder à cobrança das taxas devidas 

pelos títulos válidos de estacionamento, mediante disponibilização dos equipamentos 

e outros meios regulamentares e/ou, contratuais, previstos para a sua autoliquidação 

e respetiva comprovação pelos utentes.

7 — Em caso de incumprimento do dever de autoliquidação das taxas devidas e/ou 
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do dever da sua comprovação pelos utentes, pode a entidade gestora ou concessio-

nária emitir aviso de pagamento voluntário.

8 — Para efeitos do disposto no número anterior, o aviso de pagamento é colocado 

no veículo com o valor correspondente ao da taxa máxima diária, devendo o respetivo 

pagamento ser efetuado pelo utente/titular do veículo, nos termos e prazos constan-

tes daquele aviso.

9 — Não sendo voluntariamente efetuado o pagamento de acordo com o estipu-

lado no número anterior, proceder-se-á à cobrança coerciva da taxa devida, caso em 

que àqueles valores acrescem, nos termos legais, as respetivas custas.

10 — A definição dos horários de estacionamento nas ZEDL´s e nas respetivas Bol-

sas é da competência da Câmara Municipal, sendo que:

a) O estacionamento nas BAR fica sempre sujeito a um período de tempo máximo 

de permanência, de acordo com a sinalização a colocar no local;

b) O estacionamento nas BBR fica sempre sujeito ao pagamento de um período de 

tempo mínimo de permanência, de acordo com a sinalização a colocar no local.

11 — Fora dos períodos definidos nos números anteriores o estacionamento é gra-

tuito e não está condicionado a qualquer limitação de permanência.

Artigo 18.°
Modalidades de Título de Estacionamento

1 — Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se comprovativos da auto-

liquidação da taxa devida pelo estacionamento em ZEDL os seguintes títulos:

a) Talão de estacionamento;

b) Meios eletrónicos alternativos (ex. telemóvel e net);

c) Dístico de Avença;

d) Cartão pré-pago;

e) Cartão de Residente;

f) Cartão de Comerciante;

g) Autorização especial de circulação;
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h) Dístico do Município ou qualquer outro documento aprovado pela Câmara Mu-

nicipal, necessário para titular as isenções a que se refere o artigo 10.° do presente 

Regulamento.

Artigo 19.°
Talão de Estacionamento

1 — O Talão de Estacionamento deve ser adquirido nos equipamentos destinados a 

esse fim mediante autoliquidação da taxa devida pelo estacionamento, a qual é com-

provada pela colocação do mesmo nos termos definidos no n.° 3 do artigo 16.° do 

presente Regulamento.

2 — Se o equipamento utilizado para adquirir o Talão de Estacionamento estiver 

fora de serviço ou avariado, deverá o mesmo ser adquirido no equipamento mais pró-

ximo.

3 — O Talão de Estacionamento confere ao seu titular o direito ao estacionamento 

em lugar de estacionamento inserido numa ZEDL e/ou respetivas Bolsas pelo período 

de validade máximo, constante do mesmo, findo o qual o utilizador fica obrigado a 

abandonar o espaço ocupado.

4 — O Talão de Estacionamento pode ser substituído por equipamento/aplicação 

eletrónico individual devidamente autorizado.

Artigo 20.°
Meios Eletrónicos Alternativos

1 — A efetivação do pagamento da taxa de estacionamento devido pode ser realiza-

da através de meios eletrónicos, designadamente, por telemóvel ou por Net, mediante 

subscrição de aplicação desenvolvida pela entidade gestora ou concessionária, ou ou-

tra que venha a ser criada e aprovada pela Câmara Municipal.

2 — A aplicação a que se refere o número anterior deve ser subscrita e aplicada nos 

exatos termos criados para o efeito.
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Artigo 21.°
Dístico de Avença

O estacionamento pode ser pago, através da subscrição de uma avença anual e da 

emissão de cartão pré-pago, cujos termos serão definidos em regulamento específico.

Artigo 22.°
Estacionamento Proibido

1 — Nas ZEDL’s e nas bolsas referidas na Secção II, para além dos casos especial-

mente previstos na lei, é, designadamente, proibido o estacionamento:

a) De veículos de categoria, tipo ou utilizador diferentes daqueles para o qual o 

espaço tenha sido exclusivamente afeto;

b) Por tempo superior ao permitido ou sem o pagamento das taxas devidas;

c) De veículo que não exiba, da forma devida e descrita no n.° 3 do artigo 16.°, o 

Título de Estacionamento, ou cujo Título seja inválido ou esteja caducado, bem como 

não exiba o Cartão de Residente, Cartão de Comerciante ou qualquer outro documen-

to, cartão ou dístico que possibilite o estacionamento a utilizadores específicos da 

respetiva ZEDL e/ou Bolsa, exceto quando se verifique o disposto no artigo 17.°, n.° 4 

do presente Regulamento;

d) De veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de qual-

quer natureza;

e) De veículos utilizados para transportes públicos, quando não estejam em serviço.

2 — A falta de pagamento das taxas de estacionamento em ZEDL e respetivas 

Bolsas, incluindo o estacionamento por tempo superior ao das taxas eventualmente 

pagas, constitui contraordenação por estacionamento proibido, prevista e punida nos 

termos do disposto no artigo 71.° do Código da Estrada e legislação complementar.
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Artigo 23.°
Estacionamento Indevido ou Abusivo em ZEDL ou BE

Considera-se estacionamento indevido ou abusivo, o estacionamento de veículo, 

em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa, em ZEDL e/ou BE, 

quando esta não tiver sido paga ou tiverem decorrido 2 horas para além do período 

de tempo pago, o qual é passível de bloqueamento e remoção de veículo nos termos 

previstos e punidos pelo Código da Estrada e legislação complementar.

SECÇÃO II
Das Bolsas de Estacionamento para Residentes (BER),

para Comerciantes (BEC)
e Bolsas de Alta e Baixa Rotação (BAR e BBR)

Artigo 24.°
Bolsas de Estacionamento

1 — As BER, BEC, BAR e BBR situam-se no seio das ZEDL abrangendo quaisquer 

espaços da via pública, cobertos ou descobertos, subterrâneos ou à superfície, 

devidamente aprovados e delimitados mediante deliberação da Câmara Municipal e 

sinalizados, nos termos do Código da Estrada e legislação específica aplicável, bem 

como do presente Regulamento.

2 — As taxas, horários e condições de funcionamento das ZEDL e respetivas Bolsas 

são as que constam do artigo 17.° do presente Regulamento.

Artigo 25.°
Classes de Veículos

1 — Podem estacionar nas BER, BEC, BAR e BBR:

a) Os veículos automóveis ligeiros, com exceção das autocaravanas, salvo sina-

lização em contrário;

b) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, nas áreas que lhes sejam reservadas;
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c) Os veículos com uma extensão (L) superior a 6 m e menor ou igual a 18 m.

Artigo 26.°
Isenções e Dispensa de Pagamento

Estão isentos e/ou dispensados do pagamento da taxa correspondente ao título de 

estacionamento:

a) Os veículos dos Residentes, quando estacionados na sua Zona de residência, e 

desde que possuidores do respetivo Cartão, nos termos previstos no presente Regu-

lamento;

b) Os veículos dos Comerciantes, quando estacionados na Zona afeta à rua onde 

se situa o estabelecimento, e desde que possuidores do respetivo Cartão de Comer-

ciante, nos termos previstos no presente Regulamento ou nas normas específicas de 

cada Zona;

c) Os veículos afetos a um LEP, quando estacionados no lugar de estacionamento, 

constante do respetivo Cartão de Estacionamento e da sinalização do lugar, nos ter-

mos previstos no presente Regulamento;

d) Os veículos em missão urgente de socorro ou de polícia;

e) Os veículos pertencentes ao Município e os devidamente autorizados pela respe-

tiva entidade gestora ou concessionária;

f) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, bem como os veículos de deficientes 

motores, desde que estacionados nos lugares reservados às respetivas categorias;

g) Os veículos de peso bruto inferior a 3.500 kg pelo tempo estritamente necessá-

rio à realização de operações de carga e descarga nos períodos de tempo compreen-

didos entre as 08:00 e as 09:00 horas e entre as 19:00 e as 20:00 horas.
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SECÇÃO III
Do Cartão de Residente

Artigo 27.°
Da Qualidade de Residente e do Respetivo Cartão

1 — Podem ser atribuídos, para Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e 

respetivas Bolsas, distintivos designados por «Cartão de Residente», mediante o paga-

mento de uma taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Vila Nova de Gaia, que titulam a possibilidade de estacionar nos termos 

dos números seguintes.

2 — Para os efeitos do presente Regulamento entende-se por “Residente” a pessoa 

singular com domicílio principal e permanente, onde habitualmente reside e mantém 

estabilizado o seu centro de vida familiar, sito no interior de uma ZEDL, e que preen-

chendo os requisitos previstos na presente Secção, é titular de Cartão de Residente.

3 — O Cartão de Residente para as Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e 

respetivas Bolsas pode ser requerido pelas pessoas singulares que, cumulativamente:

a) Sejam residentes na área de uma Zona de Estacionamento de Duração Limitada, 

e estejam recenseadas na respetiva freguesia;

b) Sejam proprietárias de um veículo automóvel ou adquirentes com reserva de 

propriedade de um veículo automóvel ou locatárias em regime de locação financeira 

ou aluguer de longa duração de um veículo automóvel, ou, ainda, detenham a direção 

efetiva de um veículo automóvel associado, comprovadamente, ao exercício de ativi-

dade profissional ou ao uso privado do requerente.

4 — A titularidade de Cartão de Residente confere autorização para estacionar, em 

local devidamente identificado como estacionamento de duração limitada sito na rua 

de residência e/ou ainda nos locais devidamente identificados como BER.

5 — Os Residentes nos arruamentos coincidentes com limites de ZEDL poderão 

estacionar em qualquer dos lados do respetivo arruamento.

6 — O estacionamento referido nos números anteriores não tem limite de tempo, 

salvo se previsto em normas específicas de zona.

7 — O Cartão de Residente deve ser colocado no interior do veículo com o rosto 
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para o exterior, junto do para-brisas, de modo a serem visíveis e legíveis as menções 

dele constante.

8 — O Cartão de Residente pode ser substituído por equipamento eletrónico indivi-

dual devidamente autorizado.

Artigo 28.°
Requerimento

1 — O pedido de emissão do cartão é feito através do preenchimento de impresso 

próprio, devendo os interessados entregar cópias dos seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão ou carta de condução;

b) Cartão de eleitor ou atestado de residência;

c) Documento único automóvel ou título de registo de propriedade do veículo ou 

contratos que titulam a aquisição com reserva de propriedade ou contrato de loca-

ção financeira ou de aluguer de longa duração ou documento equivalente ou, ainda, 

declaração da respetiva empresa ou entidade empregadora donde conste o nome e 

morada do condutor, a matrícula do veículo automóvel e o respetivo vínculo laboral 

ou declaração equivalente do proprietário do veículo comprovativa de que o mesmo 

se encontra afeto ao uso habitual do Residente;

d) Outro documento comprovativo da residência, se tal se revelar necessário.

2 — Para a atribuição do segundo Cartão de Residente, é ainda exigida declaração 

sob compromisso de honra de que não possui lugar de estacionamento privativo ou 

garagem na zona de residência habitual ou se residir em edifícios constituídos em pro-

priedade horizontal, declaração do condomínio no mesmo sentido.

3 — As falsas declarações ou informações e a falsificação de documentos determi-

nam a responsabilidade criminal do infrator.
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Artigo 29.°
Características

A atribuição de Cartão de Residente, associado a um veículo concretamente identifi-

cado, é decidida pela Câmara Municipal, e dele constam:

a) O arruamento de residência para que é válido, ou em caso de impossibilidade de 

estacionamento a rua adjacente;

b) A matrícula do veículo;

c) O prazo de validade.

Artigo 30.°
Devoluções

1 — O Cartão de Residente deve ser imediatamente devolvido sempre que se al-

terem os pressupostos sobre os quais assentou a decisão da sua emissão, designa-

damente, quando o titular deixe de ter residência na zona respetiva ou aliene o seu 

veículo.

2 — O titular do Cartão de Residente deverá ainda comunicar, de imediato, a mu-

dança do veículo para efeitos de substituição do Cartão nos termos do n.° 4 do artigo 

32.° do presente Regulamento.

Artigo 31.°
Roubo, Furto, Extravio ou Falsificação

1 — Em caso de roubo, furto ou extravio do Cartão de Residente, deve o seu titular 

comunicar de imediato o facto à Câmara Municipal, sob pena de responder pelos pre-

juízos resultantes da sua utilização indevida por outrem.

2 — Nos casos referidos no número anterior o procedimento seguido na substitui-

ção do Cartão será o mesmo que o utilizado para a sua renovação.

3 — Em caso de falsificação do Cartão de Residente, sem prejuízo da responsa-

bilidade penal do infrator, serão revogados os cartões emitidos relativamente à 

mesma residência e não haverá direito à emissão de novos cartões para os titulares 
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pelo período de cinco anos.

Artigo 32.°
Validade

1 — O Cartão tem validade anual e é renovável vigorando após o pagamento da 

respetiva taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Mu-

nicípio de Vila Nova de Gaia, até ao fim do respetivo ano civil.

2 — A renovação do Cartão de Residente será efetuada a requerimento do seu ti-

tular.

3 — Para a renovação do Cartão de Residente devem ser exibidos os documentos 

referidos nas alíneas a) a c) do n.° 1 do artigo 28.° do presente Regulamento.

4 — Para a substituição do Cartão de Residente, por mudança de veículo, apenas é 

necessário o documento previsto na alínea c) do n.° 1 do artigo 28.° do presente Re-

gulamento.

SECÇÃO IV
Do Cartão de Comerciante

Artigo 33.°
Atribuição do Cartão de Comerciante

1 — Podem ser atribuídos, para as BEC ou BBR das Zonas de Estacionamento de 

Duração Limitada, distintivos designados por «Cartão de Comerciante», que titulam 

a possibilidade de estacionar naquelas Bolsas, nos termos dos números seguintes, 

mediante o pagamento de uma taxa específica prevista no Regulamento Municipal de 

Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.

2 — Para os efeitos do presente Regulamento considera-se Comerciante a pessoa 

singular ou coletiva que detenha ou explore um estabelecimento comercial de rua ou 

centro de compras, designadamente:

a) Supermercados, minimercados, mercearias, talhos, peixarias, charcutarias, fruta-

rias, padarias e demais lojas de venda de produtos alimentares;
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b) Sapataria e pronto-a-vestir;

c) Drogarias e perfumarias;

d) Papelarias e livrarias;

e) Ourivesarias e relojoarias;

f) Lavandarias e tinturarias;

g) Barbearias, cabeleireiros e gabinetes de estética;

h) Estabelecimento de comércio de animais e produtos alimentares para animais;

i) Estabelecimentos de venda de artesanato e produtos regionais;

j) Quiosques e tabacarias;

k) Estabelecimentos de restauração e bebidas;

l) Floristas;

m) Outros estabelecimentos afins daqueles que se encontram referidos nas alíneas 

anteriores.

3 — O Cartão de Comerciante para as BEC e BBR das Zonas de Estacionamento de 

Duração Limitada pode ser requerido pelas pessoas singulares e coletivas que, cumu-

lativamente:

a) Integrem o conceito de Comerciante previsto no número anterior;

b) O respetivo estabelecimento esteja localizado numa Zona de Estacionamento de 

Duração Limitada, ou arruamento contíguo quando o estacionamento seja proibido, e 

aí tenha domicílio profissional;

c) Apresente um volume de negócios ou balanço total, relativo ao ano civil anterior, 

que não exceda o valor de 2 milhões de euros e disponha de um número de efetivos 

inferior a 10, correspondendo ao conceito de micro empresa decorrente do Decreto 

-Lei n.° 372/2007, de 6 de novembro;

d) Sejam proprietárias de um veículo automóvel ou adquirentes com reserva de 

propriedade de um veículo automóvel ou locatárias em regime de locação financeira 

ou aluguer de longa duração de um veículo automóvel, ou, ainda, detenham a direção 

efetiva de um veículo automóvel associado, comprovadamente, ao exercício de ativi-

dade profissional.

4 — A titularidade de Cartão de Comerciante confere autorização municipal para 

estacionar, sem sujeição ao pagamento de taxa horária de estacionamento na Bolsa de 

Estacionamento para Comerciantes ou BBR afeta à ZEDL onde se situa o seu estabe-
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lecimento, nos locais devidamente identificados como BEC ou BBR.

5 — Os titulares do Cartão de Comerciante, cujo estabelecimento se situe nos arrua-

mentos coincidentes com limites de ZEDL podem estacionar em qualquer dos lados 

do respetivo arruamento.

6 — O estacionamento referido nos números anteriores não tem limite de tempo, 

salvo se previsto em normas específicas de zona.

7 — A Câmara Municipal delibera individualmente sobre cada requerimento de atri-

buição do Cartão de Comerciante, podendo solicitar a prestação de esclarecimentos 

adicionais ou apresentação de outros documentos que considere relevantes.

8 — Cada comerciante que reúna as condições referidas no artigo anterior só pode 

possuir um Cartão de Comerciante.

9 — O Cartão deve ser colocado no interior do veículo com o rosto para o exterior, 

junto do para-brisas, de modo a serem visíveis e legíveis as menções dele constante.

10 — Quando o Cartão não estiver colocado da forma prevista no número anterior, 

presume-se o não pagamento do estacionamento ou a não qualidade de “Comerciante”.

11 — O Cartão de Comerciante pode ser substituído por equipamento eletrónico 

individual devidamente autorizado.

12 — Às situações de devolução do Cartão de Comerciante ou em caso do seu 

roubo, furto, extravio ou falsificação aplica-se, respetivamente, o disposto nos artigos 

30.° e 31.° do presente Regulamento, com as necessárias adaptações.

Artigo 34.°
Requerimento

1 — O pedido de emissão do cartão é feito através do preenchimento de impresso 

próprio, devendo os interessados entregar cópias dos seguintes documentos:

a) Certidão da conservatória do registo comercial válida da qual conste a atividade 

exercida ou comprovativo do exercício de atividade da categoria B do CIRS;

b) Declaração de IRC, IRS ou balanço total relativos ao último exercício;

c) Documento comprovativo da titularidade do direito de propriedade, arrenda-

mento, uso ou ocupação do estabelecimento;

d) Título de registo de propriedade, certificado de matrícula do veículo automóvel 
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ligeiro de mercadorias, contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade, 

contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração;

e) Cartão de identificação fiscal do requerente;

f) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade do legal representante do requerente;

g) Declaração sob compromisso de honra de que a empresa não detém mais de 

9 efetivos, da inexistência de garagem ou estacionamento privativo afeta ao imóvel 

onde se situa o estabelecimento comercial ou, caso este se situe em edifício constituí-

do em propriedade horizontal, declaração do condomínio no mesmo sentido.

2 — As falsas declarações ou informações e a falsificação de documentos determi-

nam a responsabilidade criminal do infrator.

Artigo 35.°
Características

A atribuição de Cartão de Comerciante, associado a um veículo concretamente 

identificado, é decidida pela Câmara Municipal, e dele constam:

a) A ZEDL para que é válido;

b) O arruamento do estabelecimento;

c) A matrícula do veículo;

d) O prazo de validade.

Artigo 36.°
Validade

1 — O Cartão tem validade anual e é renovável vigorando após o pagamento da 

respetiva taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Mu-

nicípio, até ao fim do respetivo ano civil.

2 — A renovação do Cartão de Comerciante será efetuada a requerimento do seu 

titular.

3 — Para a renovação do Cartão de Comerciante devem ser exibidos os documen-

tos referidos no n.° 1 do artigo 34.° do presente Regulamento.

4 — Para a substituição do Cartão de Comerciante, por mudança de veículo, apenas 
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é necessário o documento previsto na alínea d) do n.° 1 do artigo 34.° do presente 

Regulamento.

TÍTULO III
Da Fiscalização e Contraordenações

CAPÍTULO I
Da Fiscalização

Artigo 37.°
Entidades Competentes

1 - A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento é da 

competência do Município, exercida através da Polícia Municipal, das autoridades po-

liciais e dos trabalhadores da entidade concessionária nas zonas que lhe estão con-

cessionadas devidamente delimitadas e sinalizadas, nos termos do Código da Estrada, 

legislação complementar e do presente Regulamento.

2 — Os trabalhadores das entidades concessionárias referidos no número anterior 

com funções de fiscalização podem exercer a atividade de fiscalização nas áreas con-

cessionadas, relativamente às infrações ao disposto no artigo 71.° do Código da Estra-

da, desde que devidamente equiparados a agente da Autoridade Administrativa, nos 

termos da legislação em vigor e respetiva regulamentação.

3 — No exercício da respetiva atividade a entidade concessionária pode, nos termos 

do quadro legal em vigor e do presente Regulamento, verificar o cumprimento da au-

toliquidação das taxas devidas e respetiva comprovação.
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Artigo 38.°
Competências de Fiscalização

1 — Sem prejuízo dos poderes de fiscalização decorrentes da lei e dos contratos de 

concessão celebrados pelo Município, compete especialmente aos agentes de fisca-

lização referidos no artigo anterior:

a) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento;

b) Esclarecer os utilizadores sobre as normas estabelecidas no presente regula-

mento ou outros normativos legais ou regulamentares aplicáveis, bem como sobre o 

funcionamento dos equipamentos instalados;

c) Promover e controlar o correto estacionamento, paragem e acesso ao estacio-

namento;

d) Avisar os infratores do teor da infração verificada, advertindo para a possibilida-

de do levantamento do respetivo auto de notícia caso não seja efetuado o pagamento 

da taxa devida pela ocupação prevista no presente Regulamento e no Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia;

e) Desencadear, nos termos do disposto no presente Regulamento, no Código da 

Estrada e demais legislação complementar e dos contratos de concessão, as ações 

necessárias à autuação e eventual bloqueamento e remoção dos veículos em trans-

gressão;

f) Promover diligências para obtenção de pagamento voluntário das taxas de esta-

cionamento, designadamente mediante emissão de Avisos de Pagamento, nos termos 

e para os efeitos estabelecidos neste Regulamento;

g) Participar às autoridades policiais e ou outras competentes as infrações ao Có-

digo da Estrada e à legislação complementar aplicável de que tenha conhecimento no 

exercício das suas funções e colaborar com as autoridades policiais;

h) Levantar Auto de Notícia, quando aplicável, nos termos do disposto no artigo 

48.°, 49.°, 50.° e 71.° do Código da Estrada;

i) Proceder ao bloqueamento de veículos nos termos do Código da Estrada.

2 — As competências referidas nas alíneas h) e i) do número anterior só podem ser 

exercidas por autoridade policial ou pessoas a eles equiparadas nos termos da lei.
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CAPÍTULO II
Das Infrações

Artigo 39.°
Contraordenações

Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal a que houver lugar, constituem con-

traordenações puníveis com coima nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

131.° e seguintes e 163.° e seguintes do Código da Estrada, as violações das proibições 

de paragem e estacionamento previstas no n.° 1 do artigo 49.°, n.° 1 do artigo 50.° e 

no artigo 71.° todos do Código da Estrada ou o estacionamento indevido ou abusivo 

previsto no artigo 163.° do Código da Estrada.

Artigo 40.°
Limites da Coima em Caso de Negligência

1 — Nas contraordenações previstas neste regulamento a negligência é sempre san-

cionada.

2 — Se a contraordenação for praticada com negligência, os limites máximos e míni-

mo das coimas são reduzidos para metade.

Artigo 41.°
Do Processo de Contraordenação

1 — A competência para processar contraordenações e para aplicação de coimas, 

compete, nos termos da lei, à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

2 — As competências referidas no número anterior podem ser exercidas pela Câma-

ra Municipal, desde que verificados os pressupostos previstos na Portaria n.° 244/2016, 

de 7 de setembro.

3 — As contraordenações previstas neste regulamento regem-se pelo regime geral 

das contraordenações com as adaptações constantes do Código da Estrada.
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CAPÍTULO III
Abandono, Bloqueamento e Remoção de Veículos

Artigo 42.°
Abandono, Remoção e Bloqueamento de Veículos

1 — São aplicáveis ao abandono, remoção e bloqueamento de veículos, as regras es-

tabelecidas nos artigos 163.° a 168.° do Código da Estrada e na Portaria n.° 1424/2001, 

de 13 de dezembro, com a redação conferida pela Portaria n.° 1334-F/2010, de 31 de 

dezembro.

2 — Os proprietários, usufrutuários, adquirentes com reserva de propriedade ou 

locatários em regime de locação financeira são responsáveis por todas as despesas 

ocasionadas pela remoção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis e do direito de 

regresso contra o condutor.

3 — Pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos, nos termos previstos no 

Código da Estrada são devidas as taxas fixadas na Portaria n.° 1424/2001, de 13 de 

dezembro, com a redação conferida pela Portaria n.° 1334-F/2010, de 31 de dezembro.

Artigo 43.°
Viatura Abandonada

1 — Nos casos em que se verifique que a viatura se encontra abandonada, a mesma 

será identificada com um dístico autocolante de onde constará o prazo para ser reti-

rada pelo seu proprietário ou detentor, sob pena de a mesma ser removida.

2 — Será recolhido no local um documento fotográfico da viatura abandonada, bem 

como da zona adjacente, para juntar ao processo.
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Artigo 44.°
Bloqueamento e Remoção

1 — Podem ser removidos os veículos que se encontrem:

a) Estacionados de forma indevida ou abusivamente nos termos do artigo 163.° do 

Código da Estrada;

b) Estacionados ou imobilizados de modo a constituírem evidente perigo ou grave 

perturbação para o trânsito;

c) Estacionados ou imobilizados em locais que, por razões de segurança, ordem 

pública, de emergência ou de socorro, justifiquem a remoção.

2 — Para os efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera -se esta-

cionado abusivamente, designadamente, o veículo que permanecer em local de esta-

cionamento de duração limitada mais de 2 horas sem pagamento da respetiva taxa ou 

2 horas para além do período de tempo permitido.

3 — Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.° 1, considera-se que constituem 

evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito os seguintes casos de estacio-

namento ou imobilização:

a) Em via ou corredor de circulação reservados a transportes públicos;

b) Em local de paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros;

c) Em passagem de peões ou de velocípedes sinalizada;

d) Em cima dos passeios ou em zona reservada exclusivamente ao trânsito de uti-

lizadores vulneráveis;

e) Na faixa de rodagem sem ser junto da berma ou passeio;

f) Em local destinado ao acesso de veículos ou peões a propriedades, garagens ou 

locais de estacionamento;

g) Em local destinado ao estacionamento de veículos de certas categorias, ao servi-

ço de determinadas entidades ou utilizados no transporte de pessoas com deficiência;

h) Em local afeto à paragem de veículos para operações de carga e descarga ou 

tomada e largada de passageiros;

i) Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da parte da faixa de 

rodagem destinada ao sentido contrário, conforme o trânsito se faça num ou em dois 

sentidos;
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j) Na faixa de rodagem, em segunda fila;

k) Em local em que impeça o acesso a outros veículos devidamente estacionados 

ou a saída destes.

4 — Verificada qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.° 1, os 

agentes de fiscalização, tal como definidos no n.° 2 do artigo 38.° do presente Regu-

lamento, podem bloquear o veículo através de dispositivo adequado, impedindo a sua 

deslocação até que se possa proceder à remoção.

5 — Na situação prevista na alínea b) do n.° 1, no caso de não ser possível a remoção 

imediata, os mesmos agentes de fiscalização devem também proceder à deslocação 

provisória do veículo para outro local, a fim de aí ser bloqueado até à remoção.

6 — O desbloqueamento do veículo só pode ser feito pelas autoridades competen-

tes, sendo sancionada, nos termos da lei, qualquer outra pessoa que o fizer.

TÍTULO IV
Disposições Finais

Artigo 45.°
Norma Revogatória e Alteração de Normas Regulamentares

1 — É revogado o Regulamento de Estacionamento do Município de Vila Nova de 

Gaia em vigor sendo igualmente revogadas quaisquer outras normas regulamentares 

do Município que contrariem o disposto no presente Regulamento.

2 — Os artigos 3.° e 5.° do Regulamento de Circulação e Operações de Carga e 

Descarga na Cidade de Vila Nova de Gaia, aprovado por deliberação da Assembleia 

Municipal de 30 de dezembro de 2009, passam a ter a seguinte redação:
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<<Artigo 3.° *
Do Horário

1 — É proibida a circulação, estacionamento e operações de cargas e descargas a 

veículos com peso bruto superior a 3500 kg, nos períodos entre as 8 e as 10 horas e 

entre as 17 e as 19 horas.

2 — São igualmente proibidas as operações de carga e descarga fora dos locais in-

dicados para o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 3500 kg, nos períodos entre 

as 8 e as 10 horas e entre as 17 e as 19 horas.

3 — Excecionam-se do disposto nos números anteriores as operações realizadas 

na Avenida da República, que só podem ser efetuadas entre as 10h30 m e as 16h00.

4 — Não são abrangidos pelos condicionamentos previstos nos números anteriores 

os veículos que asseguram o funcionamento das Caves do Vinho do Porto.»

<<Artigo 5.°
Das Autorizações Especiais de Circulação

1 — A Câmara Municipal, ou o vereador com competência delegada podem conce-

der autorizações especiais de circulação e/ou para realização de operações de carga e 

descarga, aos veículos sujeitos às restrições constantes do presente diploma, devendo 

posteriormente comunicar o facto à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 

com a devida justificação.

2 — As autorizações referidas no número anterior são concedidas a título excecio-

nal, para a realização de transportes comprovadamente indispensáveis e urgentes, 

designadamente os seguintes:

a) Transportes de produtos facilmente perecíveis;

b) Transportes de cadáveres de animais para esquartejamento;

c) Transportes de matérias imprescindíveis à laboração contínua de certas unida-

des de produção.
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3 — O pedido de autorização especial deverá ser apresentado, sob a forma de 

requerimento escrito, conforme modelo disponibilizado pelo Município no seu sítio 

da internet ou em suporte papel, devendo especificar, designadamente, a identifica-

ção do transportador, as características do veículo, a natureza das mercadorias, bem 

como o itinerário, locais e tempos de permanência previstos.

4 — As autorizações previstas no presente artigo podem respeitar a um só trans-

porte e /ou operação de carga e descarga ou a transportes e/ou operações de carga 

e descarga a efetuar durante um determinado período ou com caráter permanente.»

Artigo 46.°
Remissões

As remissões feitas para os preceitos ora revogados consideram-se automatica-

mente transpostas para as disposições equivalentes do presente Regulamento.
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Artigo 47.°
Vigência

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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REGULAMENTO DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO
E DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO HISTÓRICO - ZONA I

Preâmbulo

A zona do Centro Histórico delimitada pela Rua de General Torres, Linha do Norte 

do Caminho-de-ferro, Rua de Serpa Pinto e as Avenidas de Diogo Leite e de Ramos 

Pinto caracteriza-se por um elevado índice de ocupação do solo, o que determina 

uma rede viária muito estreita, com pequenas vias de traçado irregular, realidades que 

propiciam o estacionamento desordenado; O estacionamento anárquico e caótico im-

pede a acessibilidade de veículos de socorro em caso de sinistro (incêndios, sismos, 

inundações, etc.) e o acesso a bocas-de-incêndio; As edificações antigas possuem fra-

co índice de proteção relativamente a incêndios, para além de uma população residen-

te envelhecida, fatores que contribuem para alta perigosidade em caso de acidente;  

Para além de estar em causa a segurança de pessoas e bens dos residentes e, igual-

mente, dos visitantes, está prejudicado o ambiente (poluição) e a qualidade de vida; 

Mostra-se, portanto, urgente a resolução deste problema, através do condicionamento 

do trânsito e da disciplina do estacionamento no Centro Histórico, com o objetivo da 

redução da circulação de veículos naquela zona, tendo em vista a melhoria das condi-

ções de segurança, salvaguarda das populações e preservação do ambiente; Importa, 

por isso, rever o conceito de acessibilidade e estacionamento nesta zona histórica da 

cidade de Vila Nova de Gaia, condicionando, sempre que tal se mostre indispensável, 

o acesso a determinadas artérias, em defesa da segurança e qualidade de vida dos 

residentes e utilizadores do espaço público;

É neste contexto que é elaborado o presente regulamento de condicionamento de 

trânsito e de estacionamento em zona do Centro Histórico, ao abrigo das competên-

cias que são atribuídas à Câmara Municipal pelas alíneas u) do n.° 1, a) e d) do n.° 7 

do artigo 64.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, artigo 19.° da Lei 42/98, de 6 de 

Agosto, e artigos 9.°, 10.° e 70.° do Código da Estrada.
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CAPÍTULO I
Dos princípios Gerais

Artigo 1.°
Âmbito de Aplicação

1 — O presente regulamento aplica-se a toda a área e eixos viários compreendidos 

dentro da Zona 01 do Centro Histórico, com os seguintes limites:

a) A Norte: Avenida Diogo Leite e Avenida Ramos Pinto, incluindo estas avenidas;

b) A Sul: Linha do Norte do caminho-de-ferro e Rua de Luís de Camões, que não 

está incluída;

c) A Nascente: Rua de Cândido dos Reis a Sul da intersecção com a Rua de Luís de 

Camões e Rua General Torres, que não estão incluídas;

d) A Poente: Rua Serpa Pinto, que não está incluída.

2 — No interior da área definida no número anterior excluem-se os seguintes arrua-

mentos:

a) Rua Barão de Forrester entre a intersecção com a Rua de Serpa Pinto e o n.° 412;

b) Travessa Barão de Forrester;

c) Rua do Choupelo a Sul do n.° 250;

d) Rua Guilherme Gomes Fernandes entre a intersecção com a Rua de Cândido dos 

Reis e o n.° 190;

e) Largo Miguel Bombarda, arruamento situado a Poente;

f) Rua dos Santos Mártires;

g) Travessa de General Torres.

3 — A área referida no n.° 1 do presente artigo é considerada zona de trânsito con-

dicionado para todos os efeitos legais, designadamente os previstos no Código da 

Estrada e legislação complementar.
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Artigo 2.°
Aplicação Temporal

O estacionamento e acesso à Zona 01 do Centro Histórico ficam condicionados e 

sujeitos à aplicação do disposto no presente Regulamento durante todos os dias do 

ano, 24 horas por dia.

Artigo 3.°
Condicionamento de Acesso

1 — Só podem aceder à Zona 01 do Centro Histórico, os veículos com identificador 

de acesso ou prévia autorização.

2 — Só podem aceder à Avenida Ramos Pinto e à Avenida Diogo Leite, entre a Rua 

Serpa Pinto e o Largo da Ponte Luiz I, para realização de cargas e descargas, os veí-

culos automóveis previamente autorizados, no período compreendido entre as 6h e 

as 10h.

3 — Não são abrangidos pelos condicionamentos referidos nos números anteriores 

os veículos que asseguram o funcionamento das Caves do Vinho do Porto, desde que 

previamente autorizados.

4 — A CMG atribui identificadores de acesso e de estacionamento aos veículos, nos 

termos e condições constantes do presente regulamento.

5 — Podem ser autorizados, ainda, no momento de aceder àquela Zona, os veículos 

utilizados por:

a) Pessoas com necessidade justificada de ali aceder;

b) Pessoas de mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência.

6 — Consideram-se autorizados, sem dependência de qualquer formalidade, os veí-

culos:

a) De emergência ou em missões de salvamento ou urgência;

b) De forças militares e de segurança pública;

c) Destinados a transportes públicos, quando em serviço;

d) Pertencentes ao Município;

e) De recolha de lixo e limpeza da via pública;
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f) Destinados a cargas e descargas, exceto nas Avenidas Ramos Pinto e Diogo Lei-

te, entre a Rua Serpa Pinto e o Largo da Ponte Luiz I.

Artigo 4.°
Atribuição de Identificadores ou Autorizações de Acesso

1 — Só são atribuídos identificadores ou autorizações de acesso à Zona 01 do Cen-

tro Histórico aos veículos:

a) De residentes;

b) De comerciantes e ou industriais que explorem estabelecimento comercial ou 

industrial na Zona e dos seus trabalhadores, quando aqueles disponham de estaciona-

mento privado;

c) De profissionais liberais ou de serviços, cuja atividade se desenvolva na Zona;

d) De entidades públicas ou privadas que prossigam fins de interesse relevante, 

designadamente cultural, religioso, social e educativo, cuja atividade se desenvolva na 

Zona;

e) Afetos ao transporte em táxi, licenciados pela Câmara Municipal de Gaia;

f) De transportadores ou fornecedores para a realização de cargas e descargas, nas 

Avenidas Ramos Pinto e Diogo Leite, no período compreendido entre as 6h e as 10h.

2 — Os identificadores para acesso e para estacionamento são atribuídos pela Câ-

mara Municipal nos termos do presente regulamento, mediante requerimento das pes-

soas singulares e coletivas referidas no número anterior.

3 — Para efeitos do presente regulamento, são consideradas residentes as pessoas 

singulares, cujo domicílio principal e permanente, onde mantêm estabilizado o seu 

centro de vida familiar, se situe no interior daquela Zona.

4 — As pessoas referidas no número anterior devem possuir veículo automóvel ain-

da que por qualquer das seguintes formas:

a) Serem proprietárias;

b) Serem adquirentes com reserva de propriedade;

c) Serem locatárias, em regime de locação financeira ou aluguer de longa duração;

d) Usufruírem de um veículo automóvel associado ao exercício de actividade pro-
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fissional com vínculo laboral.

5 — A prova da qualidade de residente faz-se através da apresentação cumulativa 

dos seguintes documentos:

a) Carta de condução;
b) Cartão de eleitor ou atestado de residência;
c) Número de contribuinte;

d) Título de registo de propriedade do veículo ou, nas situações referidas nas alí-

neas b), c) e d) do n.° 4, respetivamente: contrato que titula a aquisição com reserva 

de propriedade; contrato de locação financeira ou aluguer de longa duração; declara-

ção da respetiva entidade empregadora donde conste o nome e morada do utilizador, 

a matrícula do veículo automóvel e o respetivo vínculo laboral.

6 — Poderá ser dispensada a apresentação da carta de condução em casos devida-

mente justificados, nomeadamente a falta de renovação por motivos de incapacidade.

7 — Os comerciantes ou industriais, que explorem estabelecimento comercial ou 

industrial na Zona, devem apresentar os seguintes documentos para instrução do seu 

pedido de atribuição de identificador de acesso ou autorização:

a) Certidão da Conservatória do Registo Comercial da qual conste o registo da 

atividade comercial exercida ou, em alternativa, cartão de contribuinte;

b) Certidão da Conservatória do Registo Predial da qual conste o registo de pro-

priedade do estabelecimento a seu favor e, caso não sejam proprietários do imóvel, 

título contratual da utilização para o fim a que se destina, designadamente contrato de 

arrendamento, trespasse, ou outro;

c) Título de Registo de Propriedade, a favor do requerente ou seu trabalhador, do 

veículo a que se destina o identificador de acesso ou autorização.

8 — Os transportadores ou fornecedores, para a realização de cargas e descargas, 

nas Avenidas Ramos Pinto e Diogo Leite, no período compreendido entre as 6h e 

as 10h, os profissionais liberais, os serviços e as entidades públicas ou privadas que 

prossigam fins de interesse relevante, designadamente, culturais, religiosos, sociais 

e educativos, cuja atividade se desenvolva na Zona, podem requerer a atribuição de 

identificadores de acesso ou autorização nos mesmos termos e condições dos comer-
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ciantes, devendo os documentos a que se refere o número anterior serem adaptados 

ao seu caso concreto.

 

Artigo 5.°
Identificadores de Estacionamento

1 — Quando as pessoas referidas no n.° 1 do artigo anterior não dispuserem de gara-

gem ou de estacionamento privado são atribuídos identificadores de estacionamento 

que lhes permite estacionar nas áreas para tal sinalizadas.

2 — Quando disponham de garagem ou de estacionamento privado só são atribuí-

dos identificadores de estacionamento quando o número de veículos seja superior à 

respetiva capacidade de aparcamento.

3 — Nos casos referidos nos números anteriores a atribuição de identificadores é 

limitada a dois identificadores por fogo, por estabelecimento comercial ou industrial 

ou por local de atividade.

4 — O estacionamento só pode ser feito nos locais expressamente reservados para 

tal, não sendo permitido o estacionamento por períodos de tempo superior a oito ho-

ras por dia exceto a veículos de residentes sem lugares de estacionamento.

Artigo 6.°
Preço

1 — A atribuição de identificadores de acesso é gratuita, até ao limite de dois por 

fogo habitacional, estabelecimento comercial ou industrial, ou local de atividade.

2 — Acima daquele limite é exigido o pagamento, por cada identificador, de uma 

quantia correspondente ao respetivo custo de emissão.

3 — Os possuidores de identificadores tecnologicamente compatíveis com o siste-

ma de controlo de acesso à Zona 01 do Centro Histórico podem requerer, sem custos, 

que o mesmo seja utilizado para esse fim.

4 — A atribuição de identificadores para estacionamento é gratuita.

5 — A atribuição de identificadores de acesso é igualmente gratuita para os veícu-

los que realizam cargas e descargas nas Avenidas Ramos Pinto e Diogo Leite, no pe-

ríodo compreendido entre as 6h e as 10h, não sendo tolerada contudo a permanência 

04.5 | DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO E DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO HISTÓRICO ZONA I



138

no perímetro respetivo para além das 10h, sob pena de cessação imediata da validade 

do identificador em causa, nos termos do artigo 7.°, de sujeição ao seu pagamento 

no montante de trinta euros e sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional a 

que haja lugar.

Artigo 7.°
Validade

1 — Os identificadores de acesso e de estacionamento são válidos pelo período de 

cinco anos, após a sua atribuição, exceto se algum dos respetivos pressupostos deixar 

de se verificar, facto que determinará a cessação imediata da sua validade.

2 — A atribuição dos identificadores de acesso e de estacionamento pode ser reva-

lidada por sucessivos períodos de cinco anos.

3 — Se algum dos pressupostos sobre os quais assentou a decisão de atribuir os 

identificadores ou a autorização de acesso e ou de estacionamento se alterar deve o 

respetivo titular comunicar o facto à Câmara Municipal.

4 — O uso indevido dos identificadores implica o respetivo cancelamento e cessa-

ção.

Artigo 8.°
Responsabilidade

Os requerentes a quem foi atribuído identificador de acesso e ou de estacionamen-

to são responsáveis pela sua correta utilização.

Artigo 9.°
Furto ou Extravio

Em caso de furto ou extravio dos identificadores deverá o seu titular comunicar de 

imediato o facto à Câmara Municipal, sob pena de responder pelos prejuízos resultan-

tes da sua utilização indevida.
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Artigo 10.°
Cargas e Descarga

Só são permitidas operações de carga e descargas na Zona 01 do Centro Histórico, 

nos horários previstos para o efeito no Regulamento Municipal de Circulação e Ope-

rações de Carga e Descarga de Mercadorias.

Artigo 11.°
Sinalização

As entradas e saídas e o estacionamento na zona 01 do Centro Histórico, serão 
devidamente sinalizadas nos termos do Regulamento do Código da Estrada e demais 
legislação complementar.

Artigo 12.°
Agentes de Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente regulamento é exerci-

da, nos termos legais, por agentes de fiscalização devidamente identificados.

Artigo 13.°
Atribuições e Competências

Compete especialmente aos agentes de fiscalização municipal, dentro dos limites 

legais:

a) Esclarecer os utentes sobre as normas estabelecidas no presente regulamento e 

outros normativos legais aplicáveis bem como do funcionamento dos equipamentos 

instalados;

b) Promover o correto estacionamento;

c) Desencadear as ações necessárias à eventual remoção dos veículos em trans-

gressão;

d) Levantar autos, proceder às intimações e notificações e exercer todas as demais 

atribuições e competências previstas no Código da Estrada e demais legislação com-
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plementar.

Artigo 14.°
Execução e Fiscalização

Sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades, são exercidas pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia as competências relativas à execução e fisca-

lização do presente regulamento.

Artigo 15.°
Delegação de Competências

As competências estabelecidas no presente Regulamento podem ser delegadas no 

Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação em qualquer dos verea-

dores, nos termos do disposto no artigo 34.° do Anexo I à Lei n.° 75/2013, de 12 de 

setembro, e artigos 44.° a 50.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei n.° 4/2015, de 07 de janeiro.

Artigo 16.°
Casos Omissos

Às situações não previstas no presente Regulamento, são aplicáveis os princípios 

gerais de direito.

Artigo 17.°
Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias após a sua publicação.
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REGULAMENTO DE CIRCULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA

NA CIDADE DE VILA NOVA DE GAIA
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REGULAMENTO DE CIRCULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA
E DESCARGA NA CIDADE DE VILA NOVA DE GAIA

PREÂMBULO

O presente regulamento surge no âmbito de um processo de estruturação e me-

-lhoria das condições de circulação na zona urbana do Concelho de Vila Nova de Gaia.

O princípio básico deste regulamento consiste na valorização dada ao transporte 

público e privado de passageiros e na redução de tráfego de veículos pesados que 

pela sua dimensão, peso e utilização não deverão circular nas denominadas “horas de 

ponta”.

Atentas às últimas alterações legislativas ao Código da Estrada procede-se à ade-

quação do Regulamento Geral de Circulação e Operações de Cargas e Descargas de 

Mercadorias.

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 112.° e 

241.° da Constituição da República Portuguesa, do artigo n.° 64.°, n.    1, u), 2, f) e 7, d), 

da Lei n.° 169/99, de 18.09, com a redação dada pela Lei n.° 5 -A/2002, de 11.01, art.° 

70.°, n.° 2 do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 114/94, de 03.05, com 

a redação dada pelo Decreto-Lei n.° 44/05, de 23.02. e Decreto-Lei n.° 48890, de 04 

de março de 1969.

Artigo 2.°
Da Zona a Afetar

O interior da zona delimitada entre o IC1, IC2, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da 

República, Avenida Vasco da Gama (Variante à E.N. 222) e Avenida D. João II (VL9), 

de acordo com a sinalização no local, fica sujeito às restrições previstas nos artigos 

subsequentes.
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Artigo 3.°
Do Horário

1 — É proibida a circulação, estacionamento e operações de carga e descarga a 

veículos com peso bruto superior a 3500 kg, nos períodos entre as 8 e as 10 horas e 

entre as 17 e as 19 horas.

2 — São igualmente proibidas as operações de carga e descarga fora dos locais in-

dicados para o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 3500 kg, nos períodos entre 

as 8 e as 10 horas e entre as 17 e as 19 horas.

3 — Excecionam-se do disposto nos números anteriores as operações realizadas na 

Avenida da República, que só podem ser efetuadas entre as 10h30 e as 16h00.

4 — Não são abrangidos pelos condicionamentos previstos nos números anteriores 

os veículos que asseguram o funcionamento das Caves do Vinho do Porto e as cargas 

e descargas na Avenida Ramos Pinto e Avenida Diogo Leite.

Artigo 4.°
Das Exceções 

As restrições indicadas no artigo anterior não são aplicáveis aos veículos:

a) Afetos ao serviço de limpeza urbana;

b) Das brigadas de urgência de manutenção de infraestruturas urbanas;

c) De transportes públicos coletivos de passageiros;

d) De transportes particulares de passageiros;

e) Das corporações de bombeiros;

f) De transporte de aluguer de passageiros;

g) Das forças de segurança, militares e militarizadas;

h) Do Estado;

i) Municipais;

j) De transportes postais;

k) De pronto-socorro.
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Artigo 5.°
Das Autorizações Especiais de Circulação

1 — A Câmara Municipal, ou o vereador com competência delegada podem conce-

der autorizações especiais de circulação e/ou para realização de operações de carga e 

descarga, aos veículos sujeitos às restrições constantes do presente diploma, devendo 

posteriormente comunicar o facto à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 

com a devida justificação.

2 — As autorizações referidas no número anterior são concedidas a título excecio-

nal, para a realização de transportes comprovadamente indispensáveis e urgentes, 

designadamente os seguintes:

a) Transportes de produtos facilmente perecíveis;

b) Transportes de cadáveres de animais para esquartejamento;

c) Transportes de matérias imprescindíveis à laboração contínua de

certas unidades de produção.

3 — O pedido de autorização especial deverá ser apresentado, sob a forma de re-

querimento escrito, conforme modelo disponibilizado pelo Município no seu sítio da 

internet ou em suporte papel, devendo especificar, designadamente, a identificação 

do transportador, as características do veículo, a natureza das mercadorias, bem como 

o itinerário, locais e tempos de permanência previstos.

4 — As autorizações previstas no presente artigo podem respeitar a um só trans-

porte e /ou operação de carga e descarga ou a transportes e/ou operações de carga 

e descarga a efetuar durante um determinado período ou com caráter permanente.

Artigo 6.°
Sinalização

1 — A zona sujeita às restrições do presente regulamento será sinalizada nos termos 

do Código da Estrada.

2 — A colocação da sinalização nas vias não municipais será precedida de autoriza-

ção da respetiva entidade proprietária ou concessionária.
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CAPÍTULO II
Da Fiscalização e das Infrações

Artigo 7.°
Competência da Fiscalização

1 — A fiscalização e controlo do cumprimento das disposições anteriores é da com-

petência da Câmara Municipal e autoridades policiais.

2 — A fiscalização da competência da Câmara Municipal é exercida pela polícia 

municipal.

3 — Compete, especialmente, à polícia municipal:

a) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento;

b) Levantar Auto de Notícia, nos termos do Código da Estrada.

Artigo 8.°
Das Sanções

1 — As infrações às proibições de circulação constantes do presente diploma serão 

punidas nos termos da legislação em vigor.

2 — No caso de a viatura ser bloqueada ou rebocada as taxas a aplicar serão as 

constantes da legislação em vigor.

CAPÍTULO III
Das disposições Finais

Artigo 9.°
Remissões

As remissões feitas para os preceitos que, entretanto venham a ser revogados ou 

alterados, consideram-se automaticamente transpostas para os novos diplomas.

Artigo 10.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia 01 de Janeiro de 2010.
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