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Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques
e Áreas de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

Preâmbulo

O direito ao ambiente está indissociavelmente ligado ao dever de o proteger, de 

o preservar e de o respeitar, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável a 

longo prazo, nomeadamente para as gerações futuras.

O desenvolvimento sustentável dos agregados populacionais não pode acontecer 

sem que se criem, preservem e promovam espaços verdes, como zonas de lazer, re-

-creio e áreas de conservação da paisagem e da biodiversidade.

De facto, a existência de espaços verdes assume uma importância fundamental 

na melhoria da qualidade de vida das populações não só porque permite alcançar o 

equilíbrio ecológico das paisagens urbanas, bem como porque tem um efeito com-

pensador, relaxante e indutor do convívio social e possibilita um crescimento físico e 

psíquico equilibrado das crianças e jovens.

Com o objetivo de assegurar o desenvolvimento sustentável do concelho, o Muni-

cípio de Vila Nova de Gaia tem-se empenhado na criação, preservação e promoção de 

espaços verdes públicos e na plantação de árvores nos arruamentos públicos, assim 

como na preservação e promoção de parques e áreas de conservação da natureza e 

da biodiversidade.

Todavia, a expansão e manutenção das zonas verdes implica necessariamente a 

consagração de um conjunto de regras e normativos que garantam a preservação e 

fruição daquelas por todos os cidadãos, zelando-se pela sua proteção e conservação, 

pelo que assume especial importância a criação de instrumentos regulamentares que 

permitam a prossecução desses objetivos.

Em simultâneo, é necessário contemplar e tipificar infrações que ocorrem frequen-

temente nestes espaços e que põem em causa a sua conservação e fruição, sendo que 

para isso se vão regular os ilícitos de ordenação social e fixar as respetivas coimas.

O presente Regulamento foi objeto de consulta pública, para recolha de sugestões 

nos termos do artigo 101.°, n.° 1 do Código do Procedimento Administrativo.

Foram recebidos os pareceres da Administração dos Portos do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo, S. A. (APDL), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Re-

gional do Norte (CCDRN) e da Estação Litoral da Aguda (ELA), bem como um pedido 
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de esclarecimento do Fundo para a proteção dos Animais Selvagens (FAPAS) e con-

tributos dos serviços, tendo sido acolhidas as sugestões que pareceram adequadas à 

gestão pretendida pelo Município.

Nesta conformidade, ao abrigo do preceituado nos artigos 112.° e 241.° da Consti-

tuição da República Portuguesa e no artigo 25.°, n.° 1, alínea g), do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais (RJAL) aprovado pela alínea a) do n.° 1 do artigo 1.° da Lei n.° 

75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sob propos-

ta da Câmara Municipal, aprova o seguinte Regulamento:

 PARTE I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Legislação Habilitante

Constitui legislação habilitante do presente Regulamento os artigos 9.° e 66.°, 

112.°, n.° 7 e 241.° da Constituição da República Portuguesa, o artigo 2.°, n.° 2 da Lei 

n.°19/2014, de 14 de abril, que define as bases da política do ambiente, o artigo 25.°, 

n.°1, alínea g) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e o Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 

de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 109/2001, de 24 de dezem-

bro.

Artigo 2.°
Objeto e Âmbito

1 — O presente Regulamento aplica-se:

a) Ao uso, construção e manutenção de todos os espaços verdes públicos, privados 

de uso público e privados existentes ou a criar, bem como ao património vegetal do 

concelho de Vila Nova de Gaia;

b) Aos parques verdes e áreas de conservação da natureza e da biodiversidade, em 

continuação designados por “parques” estabelecidos pelo Município de Vila Nova de 

Gaia e integrados na “Rota Verde dos Parques de Gaia”;

c) Outros parques e áreas de conservação da natureza, por deliberação do Municí-
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pio de Vila Nova de Gaia.

2 — Para efeitos do presente Regulamento entende-se por património vegetal to-

dos os espécimes de espécies de plantas autóctones e exóticas florestais e ornamen-

tais, existentes em matas, dunas, margens de cursos de água, zonas húmidas, nós 

rodoviários, jardins e espaços verdes, públicos e privados, bem como o solo onde se 

encontram fixadas.

3 — O presente Regulamento não se aplica às explorações agrícolas e florestais, 

nem aos viveiros de plantas e respetiva vegetação.

4 — Os parques verdes e áreas de conservação da natureza e da biodiversidade, 

objeto deste Regulamento, são sinalizados com placas do modelo constante do Anexo 

I ao presente Regulamento.

5 — Os parques verdes e áreas de conservação da natureza e da biodiversidade 

estabelecidos pelo Município de Vila Nova de Gaia e integrados na “Rota Verde dos 

Parques de Gaia” são, à data da publicação deste Regulamento, os seguintes:

a) Parque Biológico de Gaia (Avintes e Vilar de Andorinho);

b) Parque de Dunas da Aguda (Arcozelo);

c) Parque da Lavandeira (Oliveira do Douro);

d) Parque da Quinta do Conde das Devesas (Santa Marinha);

e) Parque da Serra do Pilar (Santa Marinha);

f) Parque da Quinta do Castelo (Crestuma);

g) Parque da Ponte Maria Pia (Santa Marinha);

h) Cordão dunar de todo o litoral de Gaia.

Artigo 3.°
Princípios Gerais

1 — Toda a vegetação do concelho é considerada elemento de importância ecoló-

gica e ambiental a preservar, devendo para tal serem tomadas as necessárias medidas 

que acautelem a sua proteção e conservação.

2 — O solo arável e a terra vegetal são considerados elementos de importância 

ecológica e ambiental, a preservar, devendo para tal serem tomadas as necessárias 

medidas que acautelem a sua proteção e conservação.

3 — A vegetação a usar nos espaços verdes públicos deve ser adequada ao clima e 
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às alterações climáticas (nomeadamente com recurso à xerojardinagem), diminuindo 

as necessidades de manutenção e rega.

4 — Nos espaços verdes públicos deve ser promovido o uso de espécies de flora 

espontânea da região, usando espécimes produzidos a partir de plantas-mãe locais, 

para evitar a contaminação genética da flora espontânea.

5 — Nos espaços verdes públicos será reduzido o uso de plantas anuais, exceto em 

casos devidamente justificados.

6 — Sempre que na prossecução do interesse público haja necessidade de inter-

venção que implique a poda, o abate, o transplante, ou outra operação que de algum 

modo fragilize as árvores, deverá a mesma ser previamente sujeita a parecer prévio 

dos serviços municipais competentes, de forma a determinar os estudos a realizar, 

medidas cautelares e modo de execução dos trabalhos.

7 — O Município de Vila Nova de Gaia reserva-se o direito de exigir a salvaguarda e 

proteção de espécimes de espécies arbóreas ou arbustivas que pelo seu porte, idade, 

raridade ou valor histórico possam vir a ser classificadas de interesse público e/ou 

municipal.

8 — Os tratamentos fitossanitários, nomeadamente o uso de herbicidas, devem ser 

reduzidos ao mínimo estritamente necessário, e efetuados por pessoal habilitado.

9 — São aproveitadas todas as oportunidades de criação de novos espaços verdes, 

nomeadamente em terrenos expectantes e espaços da Estrutura Ecológica Municipal.

10 — Os bens patrimoniais de caráter arqueológico, arquitetónico, histórico, etno-

gráfico ou simbólico, integrados nos espaços objeto do presente Regulamento, são 

regulados nos termos da legislação especialmente aplicável.

Artigo 4.°
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:

a) Espaços verdes públicos: espaços integrados em terrenos do domínio público 

municipal, das freguesias ou de outra entidade pública, e onde o acesso não seja limi-

tado por qualquer forma.

b) Espaços verdes privados de uso público: espaços integrados no domínio privado 

do município, das freguesias ou de outras entidades, e cujo acesso do público seja livre 

ainda que condicionado ao pagamento de entrada ou ao cumprimento de qualquer 
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outra formalidade;

c) Espaços verdes privados: espaços instalados em propriedade privada de qual-

quer pessoa singular ou coletiva e cujo acesso do público seja interdito ou condiciona-

do por qualquer formalidade;

d) Espaços verdes de utilização coletiva: áreas de solo enquadradas na estrutura 

ecológica municipal ou urbana que, além das funções de proteção e valorização am-

biental e paisagística, se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de esta-

dia, recreio e lazer ao ar livre.

PARTE II
Espaços Verdes Públicos, Privados de Uso Público e Privados

CAPÍTULO I
Espaços Verdes Públicos e Privados de Uso Público

SECÇÃO I
Regras Gerais de Utilização

Artigo 5.°
Proibições

1 — Nos espaços verdes públicos e privados de uso público não é permitido:

a) Colher, danificar ou mutilar qualquer material vegetal existente;

b) Extrair ou colocar pedra, terra, cascalho, areia, barro ou saibro, exceto para ar-

ranjo ou manutenção daqueles espaços;

c) Retirar água ou utilizar os lagos para banhos ou pesca, bem como arremessar 

para dentro destes quaisquer objetos, líquidos ou detritos de outra natureza;

d) Plantar ou semear material vegetal, sem parecer favorável do serviço municipal 

competente;

e) Prender ou fixar em árvores, ou tutores de árvores, qualquer tipo de amarra, su-

porte de informação ou equipamento;

f) Urinar e defecar fora dos locais destinados a estes fins;

g) Fazer fogueiras ou acender braseiras;

h) Acampar ou instalar qualquer tipo de tendas ou abrigos;
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i) Difundir música ou produzir ruídos que perturbem os restantes utentes;

j) Entrar, estacionar e circular com qualquer tipo de veículo motorizado, com a 

exceção de viaturas devidamente autorizadas pelo Município de Vila Nova de Gaia, 

veículos de emergência, transporte de deficientes e viaturas de apoio à manutenção 

daqueles espaços;

k) Transitar fora dos percursos pedonais ou passadeiras próprias, salvo nos espaços 

que pelas suas características o permitam e quando não exista sinalização própria que 

o proíba;

l) A presença de animais nos locais devidamente assinalados, mesmo que estes se 

encontrem devidamente licenciados e registados, presos por corrente ou trela e açai-

mo funcional, nos termos do Decreto-Lei n.° 314/2003, de 17 de dezembro e respetiva 

regulamentação, exceto cães-guia de invisuais, nem permitir que estes urinem ou de-

fequem independentemente do local;

m) Alimentar cães, gatos, pombos, gaivotas ou outros animais;

n) Matar, ferir, furtar ou apanhar quaisquer animais que tenham nestas zonas verdes 

o seu habitat natural ou que se encontrem habitualmente nestes locais, nomeadamen-

te, patos, cisnes ou outros;

o) Retirar ninhos e mexer nas aves ou nos ovos que neles se encontrem;

p) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de equipamentos, estruturas, mobiliário 

urbano ou peças ornamentais;

q) Desrespeitar as normas de uso dos equipamentos, afixadas no local;

r) Confecionar ou tomar refeições, salvo em locais destinados para esse efeito, com 

a exceção de refeições ligeiras;

s) Destruir ou danificar os resguardos, apoios e suportes das árvores e arbustos;

t) Despejar nos canteiros ou caldeiras das árvores e arbustos quaisquer produtos, 

nomeadamente detergentes, que prejudiquem o desenvolvimento vegetativo;

u) Abater ou podar árvores e arbustos, sem prévia autorização do serviço municipal 

competente;

v) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de peças constituintes de sistemas de 

rega;

w) Retirar, alterar ou mudar sinalética, nomeadamente, a designação científica das 

plantas, orientação ou informações úteis para os frequentadores;

x) Destruir, danificar ou alterar grades e/ou vedações, inclusive prender animais, 

objetos ou outro qualquer elemento que provoque danos nas mesmas;
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y) Abrir as caixas dos sistemas implantados, nomeadamente das válvulas do siste-

ma de rega, nos contadores de água, eletricidade ou outros equipamentos.

z) É proibida a rolagem de árvores em quaisquer circunstâncias.

2 — Embora se entendam os espaços verdes públicos como zonas de recreio e lazer 

por excelência, não são permitidas práticas desportivas ou de qualquer outra natureza 

fora dos locais expressamente vocacionados e sinalizados para o efeito, e sempre que 

manifestamente seja posta em causa a sua normal utilização por outros utentes.

3 — A circulação e paragem de bicicletas e outros veículos não motorizados ape-

nas são permitidas nas áreas de trânsito pedonal, sendo proibida a sua utilização em 

zonas de canteiros e noutras zonas onde exista qualquer espécie vegetal semeada ou 

em desenvolvimento.

4 — O valor dos danos provocados em árvores e arbustos é calculado com base na 

Norma Granada (sistema de valoração de árvores e arbustos, proposto em 1990 pela 

Associação Espanhola de Parques e Jardins Públicos e, atualmente, amplamente usa-

da) e nos termos gerais do direito.

Artigo 6.°
Preservação e Condicionantes

1 — Qualquer intervenção e/ou ocupação de caráter temporário, bem como a ins-

talação de equipamentos ou mobiliário urbano, que colidam com a normal utilização 

ou preservação dos espaços verdes públicos, só são autorizadas mediante parecer 

favorável do serviço municipal competente.

2 — Tendo em conta a dimensão da intervenção referida no número anterior, o 

serviço municipal competente pode exigir à entidade responsável pela mesma, a pre-

servação e integridade do espaço, bem como a sua manutenção por um período con-

siderado adequado, de forma a salvaguardar, com um razoável índice de segurança, as 

características morfológicas e fitossanitárias do material vegetal.
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Artigo 7.°
Realização de Eventos

1 — Apenas é permitida a prática de eventos desportivos, culturais ou outros, no-

meadamente, feiras, festivais musicais e gastronómicos em espaços verdes públicos, 

mediante autorização prévia do serviço municipal competente.

2 — A autorização referida no número anterior não exclui a obrigação do promotor 

obter, se for o caso, as licenças de ocupação do domínio público, de ruído, ou outras 

que sejam aplicáveis, e de suportar as respetivas taxas municipais.

3 — Qualquer dano verificado nos espaços verdes públicos, em consequência do 

evento, é imputado ao promotor.

Artigo 8.°
Acordos de Cooperação

A gestão dos espaços verdes públicos pode ser confiada a moradores ou a grupos 

de moradores das zonas loteadas ou urbanizadas, a juntas de freguesia, associações 

ou outras pessoas singulares ou coletivas, nos termos da legislação especialmente 

aplicável, com vista a promover uma participação mais ativa e empenhada das popu-

lações na qualificação do espaço urbano, com reflexos na sua qualidade de vida.

SECÇÃO II
Regras de Proteção e Salvaguarda

Artigo 9.°
Preservação de Espécies

A preservação de espécies, salvaguarda e proteção dos espaços verdes públicos, 

está sujeita às seguintes condições:

a) Não são permitidos abates do coberto arbóreo e arbustivo existente, com ex-

ceção das plantas invasoras, doentes ou em risco de queda, mediante elaboração de 

auto de abate fundamentado e, no caso de sobreiros e azinheiras, de autorização do 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., nos termos do Decreto-Lei 

n.° 169/2001, de 25 de maio, na sua atual redação;
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b) Qualquer intervenção a realizar nos espaços verdes públicos, ou em espaços 

verdes a ceder ao domínio público, está sujeita a parecer prévio vinculativo do proje-

to de arranjos exteriores e de integração paisagística respetivo, por parte do serviço 

municipal competente;

c) Qualquer intervenção no solo e subsolo, na área correspondente à projeção ver-

tical das copas das árvores, carece de parecer prévio vinculativo do serviço municipal 

competente.

Artigo 10.°
Espécies e Associações Vegetais Protegidas

1 — Sem prejuízo das espécies vegetais protegidas pela legislação em vigor, são 

consideradas de interesse municipal e sujeitas a regime especial de proteção, os espé-

cimes notáveis pelo seu porte, idade, raridade ou valor histórico pertencentes, entre 

outras, às seguintes espécies:

a) Amieiro (Alnus glutinosa);

b) Azereiro (Prunus lusitanica);

c) Azevinho (Ilex aquifolium);

d) Carvalhos e sobreiros autóctones (Quercus sp.);

e) Castanheiro (Castanea sativa);

f) Cedros (Cedrus sp.);

g) Freixos (Fraxinus sp.);

h) Japoneiras ou Camélias (Camelia japonica);

i) Medronheiro (Arbutus unedo);

j) Oliveira (Olea europaea);

k) Pinheiro-manso (Pinus pinea);

l) Teixo (Taxus baccata).

2 — São consideradas de interesse municipal e sujeitas a regime especial de pro-te-

ção, as seguintes associações vegetais:

a) Vegetação ripícola (que vive ao longo de um curso de água);

b) Vegetação rupícola (a que vive sobre afloramentos rochosos);

c) Vegetação dunar;

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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d) Vegetação de sapais e juncais.

3 — Compete à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, sob proposta do serviço 

municipal competente ou de qualquer outro ente municipal, associação de defesa do 

ambiente, ou cidadão, através de requerimento enviado ao Presidente da Câmara, 

classificar espécimes e associações vegetais de interesse municipal que constituam, 

pelo seu porte, idade ou raridade ou associação vegetal, elementos naturais de mani-

festo interesse botânico, paisagístico, ou patrimonial.

SECÇÃO III
Construção, Manutenção e Recuperação de Espaços Verdes

Artigo 11.°
Construção de Espaços Verdes Integrados em Obras de Urbanização

A construção de espaços verdes integrados em obras de urbanização fica sujeita à 

aplicação do disposto no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.

Artigo 12.°
Aspetos Construtivos

1 — Os aspetos construtivos devem obedecer aos princípios gerais previstos neste 

Regulamento, ao disposto no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e 

às “Normas Técnicas para Construção e Manutenção de Espaços Verdes do Concelho 

de Vila Nova de Gaia”, constantes do anexo II do qual faz parte integrante, sem prejuí-

zo do disposto no número seguinte.

2 — O Município de Vila Nova de Gaia pode exigir requisitos técnicos específicos de 

acordo com a natureza do local e o seu relacionamento com a envolvente, ou ainda 

com a proteção de parâmetros patrimoniais e ambientais de relevo.

3 — Podem ser admitidas outras soluções construtivas diferentes das referidas no 

presente Regulamento e nas “Normas Técnicas” referidas no n.° 1 deste artigo, cuja 

viabilidade seja devidamente demonstrada, após parecer favorável do serviço muni-
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cipal competente.

Artigo 13.°
Gestão Eficiente do Consumo de Água para Rega de Espaços Verdes

Para a gestão eficiente do consumo de água para rega de espaços verdes, devem 

ser adotados procedimentos previstos nas “Normas Técnicas” constantes do anexo II 

do presente Regulamento.

CAPÍTULO II
Espaços Verdes Privados

Artigo 14.°
Preservação e Condicionantes

1 — Para assegurar um correto planeamento e gestão dos espaços verdes e do 

ambiente urbano, qualquer intenção de abate ou transplante de árvores que sejam 

consideradas de interesse municipal e sujeitas a regime especial de proteção, deve ser 

comunicada ao Município para efeitos de parecer prévio.

2 — Qualquer operação urbanística, que careça de licenciamento municipal de acor-

do com as disposições em vigor, e se localize em zona verde, deve apresentar levanta-

mento, que deve incluir a georreferenciação, e caracterização da vegetação existente, 

designadamente espécies, portes e estado fitossanitário.

3 — O Município de Vila Nova de Gaia pode, nos termos da lei, deliberar intervir na 

limpeza, desmatação e desbaste, sempre que por motivo de salubridade, segurança, 

saúde ou risco de incêndio se considere em perigo o interesse público.

4 — Pode, ainda, o Município de Vila Nova de Gaia, deliberar intervir na limpeza, 

desmatação e desbaste de terrenos ocupados por espécies infestantes.
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PARTE III
Parques e Áreas de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

Artigo 15.°
Gestão dos Parques

A gestão dos parques integrados na “Rota Verde dos Parques de Gaia” cabe ao 

Município de Vila Nova de Gaia.

Artigo 16.°
Proibições Gerais

1 — Nos parques e áreas de conservação da natureza e da biodiversidade é proibido:

a) Sair dos caminhos assinalados e penetrar em locais de acesso condicionado;

b) Colher, danificar ou mutilar qualquer planta existente;

c) Extrair pedra, terra, cascalho, areia, barro ou saibro, sem prejuízo do disposto no 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Caminha — Espinho (RCM n.° 25/99, 

de 7 de abril, com as alterações introduzidas pela RCM n.° 154/2007);

d) Retirar água ou utilizar os lagos e cursos de água para banhos ou pesca, bem 

como arremessar para dentro destes quaisquer objetos, líquidos ou detritos de outra 

natureza;

e) Urinar e defecar fora dos locais destinados a estes fins;

f) Fazer barulho ou usar aparelhos de som portáteis, exceto munidos de auricular;

g) Fazer fogueiras ou acender braseiras;

h) Acampar ou instalar qualquer acampamento;

i) Fazer praia fora dos locais destinados a esse efeito;

j) Depositar o lixo fora dos locais apropriados;

k) O uso de qualquer tipo de armas, paus ou arpões;

l) Entrar e circular com qualquer tipo de veículo motorizado, salvo cadeiras de 

rodas elétricas para pessoas com mobilidade condicionada, para além dos parques 

de estacionamento, com a exceção de viaturas devidamente autorizadas, veículos de 

emergência e viaturas de apoio à manutenção daqueles espaços, sem prejuízo do dis-

posto no Regulamento do POOC Caminha-Espinho;

m) Entrar e circular com qualquer tipo de veículo não motorizado, sempre que isso 
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esteja assinalado na entrada;

n) A presença de cães, salvo cães-guia de invisuais, cavalos ou outros animais do-

mésticos nos locais devidamente assinalados;

o) Não proceder à limpeza e remoção imediata dos dejetos produzidos pelos ani-

mais, devendo para o efeito, fazer-se acompanhar de equipamento apropriado;

p) Matar, ferir, furtar ou apanhar qualquer animal que tenha nestes parques o seu 

habitat natural ou que neles se encontre habitualmente;

q) Alimentar animais, selvagens ou existentes em cativeiro;

r) Retirar ninhos e mexer nas aves ou nos ovos que neles se encontrem;

s) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de equipamentos, estruturas, mobiliário 

urbano e/ou peças ornamentais aí existentes;

t) Confecionar ou tomar refeições, fora dos locais assinalados para esse efeito.

2 — A realização de filmagens ou recolha de fotografias para fins comerciais está 

sujeita a autorização do Município.

3 — Os parques dispõem de uma lotação que se encontra afixada na respetiva en-

trada.

4 — A entrada de visitantes poderá estar sujeita ao pagamento de uma tarifa cujo 

valor é fixado pela Câmara Municipal de Gaia e afixado à entrada do parque.

5 — Os parques dispõem de um horário de abertura ao público que se encontra 

afixado na respetiva entrada.

6 — São proibidas práticas desportivas fora dos locais expressamente vocaciona-

dos para o efeito ou sempre que, com a sua prática, seja posta em causa a normal 

utilização do parque por outros utentes.

7 — Qualquer utente que se encontre em estado de embriaguez, ou que pelo seu 

comportamento manifestamente ponha em causa a normal utilização do parque por 

outros utentes, será convidado a abandonar o parque.

8 — O valor dos danos verificados nos parques é calculado nos termos gerais do 

direito.

9 — Por deliberação da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia podem ainda ser 

estabelecidas outras proibições específicas para estes parques, que serão afixadas nas 

respetivas entradas.
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Artigo 17.°
Realização de Eventos

1 — Está sujeita a autorização do Município a prática de eventos desportivos, cultu-

rais ou outros, nomeadamente, feiras, festivais musicais e gastronómicos nos parques, 

sem prejuízo dos pareceres exigidos pelas demais entidades com jurisdição nas áreas 

de localização dos parques.

2 — Para efeitos do presente Regulamento considera-se “evento” qualquer ativida-

de organizada, formal ou informalmente.

3 — Qualquer dano verificado nos parques é imputado ao promotor do evento em 

causa.

PARTE IV
Acompanhamento, Fiscalização e Contraordenações

CAPÍTULO I
Acompanhamento e Fiscalização

Artigo 18.°
Competências

1 — A fiscalização das disposições do presente Regulamento compete à Polícia Mu-

nicipal, às outras Autoridades Policiais e à Fiscalização Municipal.

2 — O Presidente da Câmara Municipal é competente para instruir os processos de 

contraordenação e aplicar as coimas nos termos da lei.

3 — O produto das coimas consignadas neste Regulamento constitui receita do 

Município de Vila Nova de Gaia.
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Artigo 19.°
Envio do Processo ao Ministério Público

A autoridade administrativa remeterá o processo ao Ministério Público sempre que 

considere que a infração constitui um crime.

CAPÍTULO II
Contraordenações

Artigo 20.°
Contraordenações

1 — As contraordenações são puníveis a título de dolo ou de negligência.

2 — Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, a negligência é sempre 

punível.

3 — Para determinação da coima aplicável, e tendo em conta a relevância dos direi-

tos, deveres, obrigações e interesses violados, as contraordenações classificam-se em 

leves, graves e muito graves.

4 — A cada escalão classificativo de gravidade das contraordenações corresponde 

uma coima variável consoante seja aplicada a uma pessoa singular ou coletiva e em 

função do grau de culpa, salvo o disposto nos artigos 23.° e 24.°.

5 — Constituem contraordenações leves a violação das disposições das alíneas a), 

c), d), e), f), h), i), k), l), m), p), q), r), s), t) e w) do n.° 1 e do n.° 2 e n.° 3 do artigo 5.°, 

bem como das disposições das alíneas a), b), d), e), f), h), i), j), k), m), n), o), q) e t) do 

n.° 1 do artigo 16.°.

6 — Constituem contraordenações graves a violação das disposições das alíneas b), 

j), o), v), x) e y) do n.° 1 do artigo 5.° e das disposições das alíneas c), l), r) e s) do n.° 

1 do artigo 16.°.

7 — Constituem contraordenações muito graves a violação das disposições das 

alí-neas g), n), u) e z) do n.° 1 do artigo 5.° e das disposições das alíneas g) e p) do n.° 

1 do artigo 16.°.

8 — Às contraordenações leves correspondem as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoas singulares, de ¤ 100,00 a ¤ 1.000,00 em caso de ne-
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gligência e de ¤ 250,00 a ¤ 2.500,00 em caso de dolo;

b) Se praticadas por pessoas coletivas, de ¤ 400,00 a ¤ 4.000,00 em caso de ne-

gligência e de ¤ 1.000,00 a ¤ 10.000,00 em caso de dolo.

9 — Às contraordenações graves correspondem as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoas singulares, de ¤ 350,00 a ¤ 1.500,00 em caso de ne-

gligência e de ¤ 800,00 a ¤ 2.500,00 em caso de dolo;

b) Se praticadas por pessoas coletivas, de ¤ 1.200,00 a ¤ 15.000,00 em caso de 

negligência e de ¤ 3.000,00 a ¤ 30.000,00 em caso de dolo.

10 — Às contraordenações muito graves correspondem as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoas singulares, de ¤ 1.000,00 a ¤ 1.850,00 em caso de 

negligência e de ¤ 2.000,00 a ¤ 3.500,00 em caso de dolo;

b) Se praticadas por pessoas coletivas, de ¤ 5.000,00 a ¤ 20.000,00 em caso de 

negligência e de ¤ 10.000,00 a ¤ 40.000,00 em caso de dolo.

11 — A aplicação de uma coima no âmbito de um processo de contraordenação não 

obsta à reparação dos danos verificados, nos termos gerais do direito.

12 — O valor dos danos provocados em árvores e arbustos é calculado com base na 

Norma Granada (sistema de valoração de árvores e arbustos, proposto em 1990 pela 

Associação Espanhola de Parques e Jardins Públicos e, atualmente, amplamente usa-

da) e nos termos gerais do direito.

Artigo 21.°
Reincidência

1 — É punido como reincidente quem cometer uma infração muito grave ou grave, 

depois de ter sido condenado por uma infração muito grave ou grave.

2 — A infração pela qual o agente tenha sido condenado não releva para efeitos de 

reincidência se entre as duas infrações tiver decorrido o prazo de cinco anos.

3 — Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo da coima são elevados em 

um terço do respetivo valor.
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Artigo 22.°
Redução da Coima

1 — No prazo concedido nos termos da lei geral para exercer o direito de defesa, o 

arguido pode requerer a redução da coima relativa a contraordenações leves e graves 

até 25% do montante mínimo legal.

2 — No prazo previsto no número anterior, o arguido pode requerer, também, o pa-

gamento faseado da coima até quatro prestações mensais, desde que comprove que 

a sua situação económica não permite o pagamento da coima numa prestação única.

3 — A redução da coima e o pagamento faseado da coima só podem ter lugar se o 

arguido comprovar, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Que cessou a conduta ilícita, por ação ou omissão, objeto da contraordenação ou 

contraordenações cuja prática lhe foi imputada;

b) Que não é reincidente.

4 — Para efeitos do n.° 1, é considerado como montante mínimo da coima o estabe-

lecido para os casos de negligência.

5 — Quando sejam apresentados pedidos nos termos dos n.   1 e 2, compete à auto-

ridade administrativa determinar o montante da redução da coima e o pagamento em 

prestações, em função da situação económica do arguido.

6 — A coima deve ser paga nos 10 dias úteis posteriores à notificação para paga-

mento, sob pena do respetivo procedimento contraordenacional prosseguir os seus 

trâmites legais.

7 — O não pagamento de qualquer das prestações, que tenham sido definidas em 

conformidade com o disposto no presente artigo, dá lugar à prossecução do respetivo 

procedimento contraordenacional.

Artigo 23.°
Atenuação Especial da Coima

Para além dos casos expressamente previstos na lei, o município atenua especial-

mente a coima quando existirem circunstâncias anteriores ou posteriores à prática 

da contraordenação, ou contemporâneas dela, que diminuam por forma acentuada 

a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade da coima, considerando-se, 



23

09.1 | ESPAÇOS VERDES, PARQUES E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

de entre outras circunstâncias os atos demonstrativos de arrependimento do agente, 

nomeadamente a reparação, até onde lhe era possível, dos danos causados e o cum-

primento da norma, ordem ou mandado infringido.

PARTE V
Disposições Finais

Artigo 24.°
Norma Revogatória

1 — São revogados o Regulamento de Espaços Verdes do Concelho de Vila Nova de 

Gaia (Regulamento n.° 435/2010, publicado no Diário da República de 12 de maio de 

2010) e o Regulamento Municipal de Parques e Áreas de Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade do Concelho de Vila Nova de Gaia (Regulamento n.° 22/2010, publi-

cado no Diário da República de 12 de janeiro de 2010).

2 — Ficam revogadas as disposições dos regulamentos do Município de Vila Nova 

de Gaia que disponham em sentido contrário ao presente Regulamento.

Artigo 25.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação, nos termos 

legais.
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ANEXO I
Placas de Sinalização

Parques Verdes e Áreas de Conservação

da Natureza e da Biodiversidade

As placas de sinalização a que se refere o artigo 2.° do presente Regulamento terão 

a dimensão 42 cm x 30 cm, com cor branca e uma barra central de 42 cm x 13 cm com 

fundo de cor laranja (Pantone 1655) e o arranjo gráfico indicado na figura abaixo. De-

verão ser colocadas, de forma bem visível, em todos os pontos de acesso ao parque.

Diário da República n° ____, de _____

Informação: 223 742 400 geral@cm-gaia.pt

ÁREA SUJEITA 
AO REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES, 

PARQUES E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE DO 

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
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ANEXO II

Normas Técnicas para a Construção e Manutenção de Espaços Verdes
do Concelho de Vila Nova de Gaia

Previstas no n.° 1, do artigo 12.° do Regulamento de Espaços Verdes, Parques e 

Áreas de Conservação da Natureza e da Biodiversidade do Concelho

de Vila Nova de Gaia

1 — Definições

Para efeitos das presentes Normas entende-se por:

Análise sumária do solo — análise física e química do solo que deve fornecer infor-

mação sobre a textura, pH, teor de Fósforo, Potássio e Azoto e percentagem de ma-

-téria orgânica existente no solo.

Planta Anual — planta que germina, floresce, frutifica e morre num período de um 

ano;

Arbusto — planta lenhosa de médio a pequeno porte, geralmente com menos de 

5 m de altura, sem um só tronco principal, com tendência para a ramificação desde a 

base;

Árvore — planta lenhosa de grande porte, geralmente com mais de 5 m de altura, 

com tendência para a formação de um tronco, caule indiviso até certa distância do 

solo;

Árvore de grande porte — árvore cuja altura média, aos 20 anos de idade, é superior 

a 15 metros;

Árvore de médio porte — árvore cuja altura média, aos 20 anos de idade, varia entre 

os 6 a 15 metros;

Árvore de pequeno porte — árvore cuja altura média, aos 20 anos de idade, é infe-

rior a 6 metros;

Árvore de crescimento rápido — Diz-se de crescimento rápido as árvores de pe-

queno porte, que atingem 4 m de altura em 20 anos; para as árvores de médio porte, 

as que atingem de 9 m de altura em 20 anos e para as árvores de grande porte, as que 

atingem de 12 m de altura em 20 anos;

Árvore de crescimento médio — Diz-se de crescimento médio as árvores de pe-

queno porte, que atingem de 2 a 4 m de altura em 20 anos; para as árvores de médio 
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porte, as que atingem de 5 a 9 m de altura em 20 anos e para as árvores de grande 

porte, as que atingem de 8 a 12 m de altura em 20 anos;

Árvore de crescimento lento — Diz-se de crescimento lento as árvores de pequeno 

porte, que atingem menos de 2 m de altura em 20 anos; para as árvores de médio 

porte, as que atingem menos de 5 m de altura em 20 anos e para as árvores de grande 

porte, as que atingem menos de 8 m de altura em 20 anos;

Caduca/caducifólia — tipo de planta cuja folha cai espontaneamente todos os anos;

Coeficiente de cultura (Kc) — ver Fator cultural (Kc);

Colo — corresponde à zona de transição entre a parte radicular e a parte aérea das 

plantas;

Copa — Conjunto das ramificações de uma árvore, que lhe conferem um porte ca-

racterístico;

DAP ou PAP — diâmetro ou perímetro à altura do peito, medição efetuada no tron-

co das árvores a 1,40 m do solo; também se usa o PER, correspondente ao perímetro 

do tronco, medido em centímetros, a 1 m do solo;

Dioica, planta — espécie dioica é àquela em que os sexos se encontram separados 

em indivíduos diferentes. As plantas verdes são geralmente monoicas, ou seja, o mes-

mo indivíduo apresenta órgãos sexuais dos dois sexos, mas existem muitas espécies 

de plantas dioicas (Ex. Gingko biloba);

Decapagem — remoção da camada superficial do solo;

Despedrega — remoção de pedras da camada superficial do solo;

Escarificação — mobilização superficial do solo que tem por objetivo a descom-

pressão e melhoramento da estrutura do solo;

Evapotranspiração cultural (ETc) — é o produto da evapotranspiração potencial 

(ETp) pelo fator cultural (Kc) característico de cada tipo de vegetação;

Evapotranspiração Potencial (ETp) — Quantidade máxima de água suscetível de se 

Velocidade de crescimento

Altura (h) aos 20 anos em metros

Rápido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Médio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P
h < 6m

h >4
2<h<4
h <2

h >9 
5<h<9 
h <5

h >12 
8<h<12 
h <8

M 
6<h<15m

G
h > 15m
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evaporar da superfície do solo e das plantas, num dado clima, admitindo um desen-

volvimento vegetal ótimo e uma capacidade de campo permanentemente completa;

Fator cultural (Kc) = Coeficiente de cultura (Kc) — é um fator adimensional indicati-

vo do consumo ideal de água, ao longo do ciclo da planta. É determinado experimen-

talmente, e o seu valor representa a razão entre ETm/ETp (Evapotranspiração Máxi-

ma/Evapotranspiração Potencial), para cada estágio de desenvolvimento da cultura;

Flecha — parte terminal do caule principal da árvore;

Fuste — parte do tronco da árvore, entre o solo e as ramificações mais baixas;

Herbácea — planta não lenhosa de pequeno porte, de consistência tenra;

Mobiliário urbano — todo o equipamento que se situa no espaço exterior e no mes-

mo desempenha algum tipo de funcionalidade, nomeadamente, bancos, bebedouros, 

papeleiras, equipamento infantil, sinaléticas, luminárias e equipamento que promova a 

prática de exercício físico;

Monda — operação de limpeza e/ou manutenção de espaços verdes que consiste 

em retirar manualmente ou mecanicamente as ervas infestantes;

Mulch — camada orgânica para cobertura do solo, constituída pelo produto resul-

tante da trituração de material lenhoso (casca e lenha de árvores e arbustos);

Norma Granada — método de avaliação monetária do património vegetal e de da-

-nos em árvores e arbustos, de forma a obter-se a valorização dos prejuízos. Método 

proposto em 1990 pela AEPJP — Associação Espanhola de Parques e Jardins Públicos, 

e hoje internacionalmente aceite;

PAP — ver DAP;

PER — ver DAP;

Prado de sequeiro — prado constituído por espécies adaptadas às condições de 

temperatura e precipitação local, que poderá ser regado no Verão no caso de se pre-

tender manter o revestimento verde nos meses de maior calor e deficiência hídrica;

Retancha — divisão de plantas (de algumas espécies de herbáceas vivazes) em 

vários estolhos, para novamente serem replantados e crescerem com mais vivacidade;

Rolagem — supressão de ramos e pernadas, deixando a árvore desfigurada de for-

ma e função com apenas o tronco ou com cotos ao longo do tronco;

Subarbusto — planta semilenhosa de pequeno porte, com tendência para a ramifi-

cação desde a base do colo;

Terra vegetal — aquela que é proveniente da camada superficial de terreno de mata 

ou da camada arável de terrenos agrícolas, isenta de materiais estranhos, pedras ou 
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elementos provenientes da incorporação de lixos, limpa e isenta de plantas e infes-

tantes e que apresenta características de suporte e condições de vida para o material 

vegetal;

Trepadeira — planta lenhosa ou herbácea que se eleva ou cai mediante a fixação 

em suportes — paredes, troncos ou ramadas;

Vivaz — planta que possui um período de vida superior a dois anos;

Xerófita — planta adaptada a locais secos ou a regiões que sofrem longos períodos 

de estiagem.

2 — Área mínima dos espaços verdes públicos

2.1 — Os canteiros e espaços verdes a integrar no domínio público municipal devem 

ter uma área mínima de 200 m², e uma largura igual ou superior a 2 m.

3 — Procedimento para proteção de terra vegetal

3.1 — A área onde vai decorrer a obra e que estará sujeita a movimento de terras, a 

ocupação por estaleiros, a deposição de materiais ou outras operações, deve ser pre-

viamente decapada, à exceção de zonas em que as terras se considerem impróprias 

para plantações e sementeiras.

3.2 — Na execução da decapagem devem ser removidas duas camadas de terra, 

devendo a primeira permitir a extração de infestantes, lixos ou entulhos, sendo pos-

teriormente depositada em vazadouro e, a segunda corresponder à camada de terra 

vegetal existente, a qual deve ser posteriormente armazenada.

3.3 — A terra vegetal proveniente da decapagem deve ser armazenada num recinto 

limpo de vegetação e bem drenado, coberta com uma manta geotêxtil, sempre que 

possível, em locais adjacentes às zonas onde posteriormente se fará a sua aplicação.

3.4 — Caso a terra proveniente da decapagem seja excedentária em relação às ne-

cessidades da obra, deve ser armazenada em local municipal, mediante a aprovação 

da sua qualidade pelo serviço municipal competente e sem encargos para o Município.

4 — Procedimento para proteção da vegetação existente

4.1 — Toda a vegetação arbustiva e arbórea da zona onde vai decorrer a obra, existen-

te nas áreas não atingidas por movimentos de terras ou pela implantação de estruturas 

e pavimentos, será protegida de modo a não ser afetada com a localização de estaleiros, 

depósitos de materiais ou instalações de pessoal, e movimentos de máquinas ou viaturas.

4.2 — De modo a proteger a vegetação devem colocar-se barreiras físicas como 

tapumes em madeira, metálicos ou em rede, a delimitar a zona mínima de proteção 

(área circular de proteção com raio de 2 m a contar do tronco da árvore) e com altura 
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mínima de 2 m. Estas proteções podem ser colocadas individualmente por exemplar 

ou em conjunto, no caso de existirem maciços arbóreos.

4.3 — As plantas que se apresentem em bom estado de conservação, e sejam sus-

cetíveis de serem transplantadas, deverão ser objeto de trabalhos preparatórios ao 

transplante, ficando este a cargo do dono da obra, segundo instruções do serviço 

municipal competente.

5 — Modelação de terreno

5.1 — Sempre que haja lugar à modelação de terreno deve ter-se em conta o sistema 

de drenagem superficial dos terrenos marginais, de forma a estabelecer uma ligação 

contínua entre os diversos planos, e a garantir a natural drenagem das águas pluviais.

5.2 — Todas as superfícies planas devem ser modeladas de modo a apresentarem 

uma inclinação entre 1,5% e 2%, que permita o escorrimento superficial das águas plu-

viais.

5.3 — Em taludes, a modelação transversal e longitudinal deve seguir na sua relação 

vertical/horizontal o perfil “S” ou “pescoço de cavalo”.

6 — Aterros

6.1 — Na colocação de solos para execução de aterros, deve ser garantido o aumen-

to gradual da sua qualidade a partir das camadas inferiores até à superfície, aplicando-

-se solos selecionados nas camadas superiores.

6.2 — Quando, na execução de aterros, for empregue pedra, todos os vazios devem 

ser preenchidos com material mais fino, devendo o mesmo ser compactado de forma 

a obter uma camada densa, não sendo permitida a utilização de pedras com diâmetro 

superior a 0,10 m, a menos de 0,30 m de profundidade.

6.3 — No caso da construção de aterros com espessura inferior a 0,30 m sobre 

terreno natural ou terraplanagem já existente, a respetiva plataforma deve ser escari-

ficada e regularizada antes da colocação da camada de terra vegetal.

7 — Preparação do terreno para plantações de herbáceas vivazes e sementeiras

7.1 — Em todas as zonas onde se procede a plantações ou sementeiras, deve ser 

feita uma limpeza e espedrega do terreno, seguindo-se uma mobilização do solo por 

meio de cava ou lavoura, antes da colocação da terra vegetal.

7.2 — A terra vegetal deve ser espalhada por camadas uniformes, não compactas, 

com uma espessura mínima de 0,30 m, finalizando-se com uma rega, após a qual se 

deve compensar o valor da cota abatida adicionando terra vegetal, quando necessá-

rio, e regularizando o terreno até perfazer as cotas finais do projeto.
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7.3 — Toda a superfície a plantar ou a semear deve ser adubada e corrigida de acor-

do com o resultado das análises sumárias efetuadas à terra vegetal.

8 — Áreas verdes sobre lajes de coberturas

Sempre que se construam zonas verdes sobre lajes de cobertura, a espessura mí-

nima de terra vegetal admitida é de 1,00 m para plantas arbóreas e de 0,60 m para 

plantas arbustivas, subarbustivas e herbáceas.

9 — Rega

9.1 — O consumo de água de rega deve ser reduzido ao mínimo necessário, nunca 

ultrapassando a real necessidade hídrica das plantas, resultado do balanço hídrico do 

solo, que é a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração cultural. Como re-

ferência para a Vila Nova de Gaia indicam-se os seguintes valores de rega necessária:

P — Precipitação média na região do Porto, de 1971 a 2000 (IM)

ETp — Evapotranspiração potencial

Etc — Evapotranspiração cultural

Kc — Coeficiente cultural

NH — Necessidades hídricas médias das plantas de acordo com o Kc

Kc — Coeficientes culturais:

Mês

Janeiro ........ 
Fevereiro ... 
Março ..........
Abril .............
Maio .............
Junho ...........
Julho ...........
Agosto ........
Setembro 
Outubro .....
Novembro 
Dezembro 

Totais 

Kc
0,35

mm/mês

P ETp

ETc NH

157,6 
139,7 
89,9 
115,6 
97,6
46
18,3 
26,7
71
138 
158,4 
194,7

1 253,5

23
22,9
37 
48,3 
79,1
104 
138,3 
129,4
98,2 
69,3 
40 
25,9

815,4

8,05
8,015 
12,95 
16,905 
27,685 
36,4 
48,405 
45,29 
34,37 
24,255 
14
9,065

285,39

11,5 
11,45 
18,5 
24,15 
39,55 
52
69,15 
64,7 
49,1 
34,65
20 
12,95

407,7

13,8 
13,74 
22,2 
28,98 
47,46 
62,4 
82,98 
77,64 
58,92 
41,58 
24 
15,54

489,24

16,1 
16,03 
25,9 
33,81 
55,37 
72,8 
96,81 
90,58 
68,74 
48,51 
28 
18,13

570,78

0
0
0
0
0
0
30,105 
18,59
0
0
0
0

48,695

0
0
0
0
0
6
50,85 
38
0
0
0
0

94,85

0
0
0
0
0
16,4
64,68 
50,94
0
0
0
0

132,02

0
0
0
0
0
26,8 
78,51 
63,88
2,26
0
0
0

166,93

Kc
0,50

Kc
0,50

Kc 
0,75

Kc
0,75

Kc 
0,60

Kc
0,60

Kc
0,35
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0,35 — Plantas tolerantes à seca

0,50 — Arbustos

0,60 — Árvores

0,75 — Relva

9.2. — Sempre que possível, os sistemas de rega devem ser alimentados a partir de 

outras origens (furos, minas, poços, reservas de água da chuva, etc.), que não a rede 

pública de água.

9.3 — Quando tal for considerado absolutamente necessário, os sistemas de rega 

devem ser dotados de programação automática, compatível com o sistema utilizado 

pelo Município de Vila Nova de Gaia.

9.4 — O sistema de rega deve ser executado de acordo com o projeto específico, 

podendo ser sujeito a correções durante o desenvolvimento dos trabalhos, para me-

-lhor adaptação ao terreno e à disposição da vegetação existente.

9.5 — Quando se observem alterações ao projeto inicial, o promotor deve apresentar 

ao serviço municipal competente o cadastro da rede de rega, indicando obrigato-

riamente o ponto de ligação à rede de abastecimento, posição dos aspersores, pulve-

rizadores e bocas de rega.

9.6 — Todos os espaços verdes públicos e privados de uso público sujeitos a rega 

automática, deverão obrigatoriamente incluir no projeto de rega a aplicação de pluvió-

metro, de forma a evitar regas desnecessárias em dias de chuva.

9.7 — Todos os espaços verdes públicos e privados de uso público dotados de sis-

tema de rega devem prever a implantação de uma caixa em alvenaria para instalação 

de um contador de água, com 2 válvulas de seccionamento e filtro.

9.8 — As tubagens do sistema de rega e respetiva cablagem (caso exista), devem 

ser instaladas sempre que possível em zonas ajardinadas, sendo de evitar a sua colo-

cação sob pavimentos e/ou edifícios.

9.9 — Os atravessamentos das ruas devem ser executados de preferência perpendi-

cularmente às vias, dentro de um tubo de PVC, ou equivalente, de 110 mm de diâme-tro 

e envolvido com massame de betão.

9.10 — Nos espaços verdes devem sempre existir válvulas manuais de acoplamento 

rápido de mangueira (bocas de rega) para eventuais limpezas, ou como complemento 

do sistema de rega, distando no máximo 50 metros entre elas.

9.11 — Em períodos de escassez de água, a rega de espaços verdes poderá ser limi-
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tada, através da proibição total de uso da água da rede pública para esse fim, ou pela 

definição de dias da semana em que é permitida a realização desta atividade.

10 — Sistema de drenagem

10.1 — Sempre que necessário os espaços verdes devem contemplar um sistema de 

drenagem.

10.2 — O sistema de drenagem deve ser executado de acordo com o projeto espe-

cífico, após a aprovação do Município.

11 — Iluminação

11.1 — Os projetos de iluminação dos espaços verdes devem ter em conta o enqua-

dramento paisagístico, de modo a integrarem de forma equilibrada e harmoniosa a 

solução arquitetónica do conjunto.

11.2 — Os projetos de iluminação devem dar resposta a requisitos de segurança, fun-

cionalidade e economia, em conformidade com a legislação em vigor, contemplando 

aspetos de impacto sobre espécies de fauna e flora, e ainda, de consumo racional de 

energia, enquanto parâmetro de sustentabilidade.

11.3 — Os sistemas de iluminação não devem provocar stress fotossintético às plan-

tas, não incidindo nelas diretamente, nem sendo excessivamente potentes.

11.4 — Nas rotundas reguladoras de trânsito os sistemas de iluminação não devem 

ser centrais.

11.5 — Nas alamedas, o compasso das luminárias deve ser intercalado com o das 

árvores.

12 — Mobiliário e equipamento de espaços verdes

12.1 — O mobiliário e equipamento de espaços verdes deve ser durável, económico, 

seguro e confortável.

12.2 — A instalação e a dotação de mobiliário urbano nos espaços verdes públicos 

deve ser alvo de projeto de pormenor, sujeito a aprovação do Município.

12.3 — Nos espaços verdes públicos, por razões de higiene e saúde pública, por re-

-gra não serão instalados bebedouros para o público.

13 — Princípios gerais sobre plantações e sementeiras

13.1 — Todas as plantas a usar devem vir acompanhadas da identificação da espé-

cie, variedade e produtor e, sendo importadas, apresentarem o respetivo passaporte 

fitossanitário. As misturas de sementes a usar, para além de cumprirem o previsto no 

parágrafo anterior, devem ser acompanhadas da composição e local de colheita.

13.2 — A plantação de árvores, arbustos, subarbustos, herbáceas e/ou trepadeiras 
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deve ser efetuada de acordo com o respetivo plano de plantação, que deve fornecer 

informações precisas quanto à designação da espécie a utilizar e respetivo compasso 

de plantação.

13.3 — No caso de espécies dioicas só devem ser plantados da via pública espéci-

mes masculinos, (Ex. Gingko biloba), ou cultivares “fruit less” (Ex. Amoreiras).

13.4 — Espécies com toxicidade que possa afetar utentes, na casca, folhas, ou frutos 

(Ex. Laburnum sp.) não devem ser usadas em espaços verdes públicos.

13.5 — As espécies com espinhos e acúleos não devem ser plantadas em espaços 

públicos, nomeadamente, em escolas, locais com acesso a crianças e bermas de estra-

das e ciclovias, onde seja possível, por despiste, embater nelas.

13.6 — Todas as plantas a utilizar devem ser exemplares bem formados, com sis-

tema radicular bem desenvolvido e muito ramificado, bom estado sanitário e vigor, e 

possuir desenvolvimento compatível com a sua espécie.

13.7 — O fornecimento de arbustos, subarbustos, herbáceas e/ou trepadeiras só é 

aceite quando as plantas se encontrarem devidamente envasadas, com exceção de 

indicação contrária por parte do serviço municipal competente.

13.8 — O fornecimento de árvores deve ser sempre realizado em vaso ou contentor 

apropriado, devendo apresentar flecha intacta, não sendo admitidos exemplares com 

qualquer tipo de poda, a não ser aquela necessária à definição do fuste.

13.9 — As árvores e arbustos de porte arbóreo devem apresentar uma altura total 

e um perímetro à altura do peito (PAP, ou equivalente) de acordo com a seguinte lis-

tagem:

Árvores de grande porte: altura entre 4,00 m e os 5,00 m e um PAP entre os 16 cm 

e 18 cm;

Árvores de médio porte: altura entre 3,00 m e os 4,00 m e um PAP entre os 14 cm 

e 16 cm;

Árvores de pequeno porte: altura entre 2,00 m e os 3,00 m e um PAP entre os 12 

cm e 14 cm;

Arbustos de porte arbóreo: altura entre 1,00 m e os 1,50 m e um PAP entre os 8 cm 

e 10 cm.

13.10 — As árvores a plantar em arruamentos ou praças deverão ter uma altura míni- 

ma de 4 m de fuste;

13.11 — Os arbustos devem apresentar uma altura mínima de 0,50 m, devendo estar 
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ramificados desde a base.

13.12 — Poderão ser fornecidas árvores e arbustos com outras dimensões, quando 

devidamente justificado e autorizado pelo serviço municipal competente.

13.13 — As herbáceas devem ser fornecidas em tufos bem enraizados, e bem configu-

rados de acordo com a forma natural da espécie.

13.14 — As sementes a utilizar devem corresponder à especificação varietal cons-

tante do projeto, cabendo ao promotor assegurar as condições de pureza e germina-

bilidade das mesmas.

13.15 — Os tutores a empregar nas árvores e arbustos devem ser provenientes de 

plantas sãs, direitos, descascados, secos, limpos de nós, em madeira tratada, com 

grossura e resistência proporcionais às plantas a que se destinam (h = 2,2 a 3,0 m e ø 

6/8 a 8/10), e com amarrações em borracha, com resistência e elasticidades suficien-

tes para não provocarem lesões nos troncos ou caules, devendo ser cravados a, pelo 

menos, 0,30 m abaixo do fundo da cova de plantação, antes do enchimento daquela.

13.16 — As caldeiras para plantação de árvores devem ser munidas de tubagem 

para rega radicular e proteções do pavimento em material que permita a adaptação 

ao crescimento do diâmetro do tronco das árvores (grelha de enrelvamento, ou seme-

lhante).

13.17 — Todos os canteiros com maciços de arbustos, subarbustos, herbáceas e/ou 

trepadeiras devem ser revestidos com “mulch”, distribuído numa camada mínima de 

0,08 m de espessura, após as plantações, sobre o solo limpo de todas as folhas secas, 

raízes ou infestantes, que deve ser regado caso se apresente muito seco.

13.18 — Após a plantação deve efetuar-se sempre uma rega.

13.19 — Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra de-

vem ser de boa qualidade, apresentando características que obedeçam às normas 

oficiais em vigor e aos documentos de homologação de laboratórios oficiais, salvo 

alterações devidamente aprovadas pelo Município.

14 — Plantas exóticas e invasoras

14.1 — Não podem ser usadas nos espaços verdes públicos e privados, ou em qual-

quer outra situação, as seguintes espécies exóticas e invasoras:

a) Todas as referidas como tal no Decreto-Lei n.° 565/99 de 21 de dezembro, ou 

outra legislação em vigor, com particular destaque para as seguintes:

Acacia cyanophylla
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Acacia dealbata — mimosa

Acacia karoo

Acacia longifolia — acácia-de-espigas

Acacia mearnsii — acácia-negra

Acacia melanoxylon — austrália

Acacia pycnantha

Acacia retinodes

Agave americana — piteira

Ailanthus altissima — ailanto, espanta-lobos, árvore-do-céu

Arundo donax — cana

Arundo plinii — caniço de sequeiro

Carpobrotus edulis — chorão

Datura stramonium — figueira-do-inferno

Eichhornia crassipes — jacinto-de-água

Eucalyptus globulus — eucalipto

Hakea salicifolia — háquia-folhas-de-salgueiro

Hakea sericea — háquia-picante

Opuntia ficus-indica — figueira-da-índia

Pittosporum undulatum — pitósporo-ondulado; árvore-do-incenso

Robinia pseudoacacia — falsa-acácia

Trandescantia fluminensis — erva-da-fortuna

b) Além das referidas na alínea anterior não pode também ser utilizada a seguinte 

espécie exótica e invasora:

Cortaderia selloana — erva-das-pampas.

14.2 — O Município de Vila Nova de Gaia pode exigir a remoção de espécies inva-

soras e exóticas.

15 — Plantações de árvores e arbustos de porte arbóreo

15.1 — A plantação de árvores e arbustos de porte arbóreo deve ser efetuada atra-

vés de abertura mecânica ou manual de covas com dimensões mínimas de 1,2 m de 

diâmetro ou 1,0 m de lado e 1,0 m de profundidade.

15.2 — O fundo e os lados das covas devem ser picados até 0,10 m para permitir 

uma melhor aderência da terra de enchimento.
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15.3 — Sempre que a terra do fundo das covas seja de má qualidade deve ser reti-

rada para vazadouro e substituída por terra vegetal.

15.4 — A drenagem das covas, se necessário, deve ser efetuada através da coloca-

ção de uma camada de 0,10 m de espessura de brita no fundo da cova.

15.5 — Durante o enchimento das covas, ou após plantação, não deve ser feita qual-

-quer fertilização.

15.6 — O enchimento das covas far-se-á com terra vegetal, aconchegando-se as 

raízes, por forma a eliminarem-se as bolsas de ar, devendo deixar-se o colo da planta 

à superfície do terreno para evitar problemas de asfixia radicular.

15.7 - A tutoragem das árvores, sempre que necessário, tem de ser feito com tuto-

res duplos (bipé) ou triplos (tripé), com 3 m de comprimento e diâmetro compreen-

dido entre os 0,04 m e os 0,08 m, que devem ser cravados a 0,50 metros abaixo do 

fundo da cova de plantação, antes do enchimento daquela. A fixação das árvores aos 

tutores deve ser realizada através de cinta elástica.

16 — Arborização de arruamentos e estacionamentos

16.1 — Sempre que possível os arruamentos e os estacionamentos devem ser ar-

borizados, devendo a espécie ou espécies a plantar ser objeto de um estudo prévio 

aprovado pelo serviço municipal competente.

16.2 — As caldeiras das árvores devem apresentar uma dimensão mínima de 2 m2, 

limitadas por guias à mesma cota do pavimento, podendo, em alternativa à caldeira, 

o promotor apresentar uma solução baseada na definição de uma faixa contínua de 

terra vegetal, com a largura mínima de 1 m, que deve contemplar bocas de rega.

16.3 — O compasso de plantação das árvores em arruamentos deve ser adequado à 

espécie, distando no mínimo 6 m entre si.

16.4 — Em ruas estreitas e em locais onde a distância a paredes ou muros altos seja 

inferior a 5 metros, só devem plantar árvores de pequeno porte ou de copa estreita.

16.5 — Sobre redes de infraestruturas (redes de água, gás, eletricidade, telefone, 

etc.), não é permitida plantação de árvores, devendo ser prevista uma área para insta-

lação de infraestruturas, entre o limite das caldeiras e o limite dos lotes ou do passeio.

16.6 — Não é permitida a colocação em caldeira de árvores pertencentes a espécies 

dos seguintes géneros: Populus sp., Salix sp., Eucalyptus sp. e Platanus sp..

16.7 — Por razões fitossanitárias, deve ser feita a alternância de espécies em alinha-

mentos.

17 — Plantações de arbustos
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17.1 — A plantação de arbustos deve ser efetuada através de abertura de covas 

proporcionais às dimensões do torrão ou do sistema radicular da planta, devendo, 

antes de a plantação, desfazer-se a parte inferior do torrão e cortar as raízes velhas e 

enrodilhadas.

17.2 — Aquando do enchimento das covas, deve deixar-se o colo da planta à super-

fície do terreno para evitar problemas de asfixia radicular.

17.3 — O tutoramento de arbustos deve ser previsto sempre que o porte e as carac-

terísticas da planta assim o exijam.

18 — Plantações de subarbustos e herbáceas

18.1 — Os subarbustos e herbáceas a utilizar devem, sempre que possível, pertencer 

a espécies vivazes adaptadas ao ambiente local (adaptação ao solo, exposição solar e 

necessidades hídricas).

18.2 — A plantação de herbáceas anuais só deve ser efetuada em casos restritos e 

devidamente justificados.

18.3 — Na plantação deve atender-se aos cuidados e exigências de cada espécie, 

nomeadamente no que respeita à profundidade de plantação.

18.4 — A plantação deve ser executada num compasso adequado, indicado no res-

petivo projeto, para que no momento de entrega da obra se verifique a cobertura do 

solo.

19 — Sementeiras e relvados

19.1 — Por questões de economia de água e de manutenção, deve ser evitada a ins-

talação de relvados e, em sua substituição, utilizados prados de sequeiro, com mistura 

a definir consoante o projeto e local. O prado de sequeiro normalmente não é regado; 

no entanto, pode ocorrer necessidade de rega quando as condições climáticas forem 

demasiado adversas.

19.2 — Não são permitidas quaisquer substituições de espécies de sementes sem 

autorização do serviço municipal competente.

19.3 — Antes da sementeira, deve proceder-se à regularização definitiva do terreno, 

e correções necessárias nos pontos onde houver abatimentos, devendo a superfície 

do terreno apresentar-se no final, perfeitamente desempenada.

19.4 — As densidades de sementeira devem ser adequadas às espécies que consti-

tuem a mistura e aos objetivos pretendidos.
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Regulamento da Reserva Natural Local do Estuário do Douro

Preâmbulo

A parte final do Estuário do Douro, nomeadamente o Cabedelo e a Baía de S. Paio, 

a zona que resta do sapal e a área de areias que cobrem e descobrem com as marés, 

apresenta grande valor paisagístico e natural e, nomeadamente, condições favoráveis 

para abrigo e nidificação de muitas aves, algumas de espécies de conservação prio-ri-

tária, nos termos da Diretiva Comunitária Aves (79/409/CEE).

Particularmente no Inverno, podem observar-se, frequentemente, centenas de limí-

colas e outras espécies de aves. Durante as migrações, as areias do estuário servem de 

abrigo e alimentação a muitas outras espécies, e diversas nidificam nas areias e dunas 

do Cabedelo, e na ilhota existente no Estuário.

O Cabedelo constitui um importante elemento natural de defesa do estuário contra 

o avanço do mar, particularmente em situações de temporal, pelo que importa refor-

çar e estabilizar o seu cordão dunar.

Também do ponto de vista da flora se podem encontrar algumas plantas protegi-

das, como a Jasione marítima (Duby) Merino var. sabularia (Cout.) Sales & Hedge, a 

Centaurea sphaerocephala L. subsp. polyacantha (Willd.) Dostál e outras.

Apesar do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia prever a sua inte-

gração na Reserva Ecológica Nacional (REN), algumas atividades humanas ali prati-

cadas sem regra inutilizam esse potencial e degradam um habitat natural que é consi-

derado, também, de conservação prioritária pela Diretiva Comunitária Habitats (92/43/

CEE), transposta para o Direito português pelo Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de abril.

Para salvaguardar a fauna, a flora e a paisagem deste local, o Município de Gaia 

avançou, em dezembro de 2007, com o projeto de criação do Refúgio Ornitológico 

no Estuário do Douro, resultante de um protocolo celebrado entre a Administração 

dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. (APDL) e a empresa municipal 

Parque Biológico.

Em 24 de julho de 2008 foi publicado o Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho, 

que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, 

criando a possibilidade dos Municípios criarem áreas protegidas, por proposta do Exe-

cutivo e, após consulta pública, aprovação pela Assembleia Municipal.

Neste contexto, surgiu a Reserva Natural Local do Estuário do Douro, adiante desig-

nada por RNLED, como área protegida de âmbito local, nos termos do artigo 15.° do
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Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho, tendo o regulamento sido publicado com o 

n.° 82/2009, no DR, 2.ª série, n.° 30, de 12 de fevereiro de 2009.

 Atualmente, na sequência da internalização no Município das atividades do Parque 

Biológico que integravam a empresa Águas e Parque Biológico de Gaia, E. M. S. A., sur-

ge a necessidade imperiosa de harmonizar o regulamento vigente com o novo modelo 

organizacional implementado no Município.

O projeto de alteração deste regulamento foi submetido a consulta pública, para 

recolha de sugestões nos termos do artigo 101.° do Código do Procedimento Adminis-

trativo (CPA), através de publicação no Boletim Municipal e na Internet no sítio 

institucional do Município, bem como à consulta das entidades competentes, nos termos 

do n.° 8 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho, designadamente do 

Conselho Municipal do Ambiente e do Conselho Consultivo da RNLED.

Foram recebidos os pareceres da Administração dos Portos do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo, S.A (APDL) da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Re-

gional do Norte (CCDRN) e da Estação Litoral da Aguda (ELA), um pedido de escla-

recimento do Fundo para a proteção dos Animais Selvagens (FAPAS) e contributos 

dos serviços, tendo sido acolhidas as sugestões que pareceram adequadas à gestão 

pretendida pelo Município.

Com efeito, ao longo do documento é considerada a designação “responsável téc-

nico” em vez de “responsável” da Reserva Natural Local do Estuário do Douro (RN-

LED), bem como é atualizada a designação do Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas, I. P. (ICNF), da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana 

do Castelo, S.A (APDL) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte (CCDRN).

No artigo 4.° são clarificadas as competências do Responsável Técnico da RNLED 

de forma a garantir um bom desempenho das mesmas e uma boa cooperação com o 

Conselho Consultivo, cuja constituição é revista no artigo 5.° do mesmo projeto, bem 

como é designado o seu presidente.

São introduzidas novas interdições no artigo 6.° do documento, no artigo 7.° são 

especificados novos atos e atividades sujeitas a autorização municipal e é introduzido 

um Anexo III referente à sinalização da RNLED.

Por fim, ao nível da estrutura, todo o documento é renumerado e ajustado em con-

formidade com as alterações introduzidas.

Assim:

A Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sob proposta da Câmara Municipal, 
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ao abrigo 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 (RJAL), aprovado pela alínea a) do n.° 1 do 

artigo 1.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e do preceituado no artigo 241.° da 

Constituição da República Portuguesa, aprova a alteração ao regulamento da Reserva 

Natural Local do Estuário do Douro, cujo articulado integral se republica:

Regulamento da Reserva Natural Local
do Estuário do Douro

Artigo 1.°
Criação

É criada a Reserva Natural Local do Estuário do Douro, adiante designada por RN-

LED, como área protegida de âmbito local, nos termos do artigo 15.° do Decreto-Lei 

n.° 142/2008, de 24 de julho.

Artigo 2.°
Limites

1 — Os limites da RNLED são fixados no texto e na carta que constituem os Anexos 

I e II do presente Regulamento, do qual fazem parte integrante.

2 — As dúvidas eventualmente suscitadas pela leitura da Carta Militar que constitui 

o Anexo II ao presente Regulamento são resolvidas pela consulta do original, à escala 

de 1/25000, arquivado para o efeito na sede da RNLED, no Município de Vila Nova de 

Gaia e no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P..

Artigo 3.°
Objetivos Específicos

Sem prejuízo do disposto no artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho, 

constitui objetivo específico da RNLED a conservação da natureza e da biodiversida-

de, e a valorização do património natural da área final do Estuário do Douro, nomea-

damente da Baía de S. Paio e Cabedelo, como pressuposto de um desenvolvimento 

sustentável.
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Artigo 4.°
Gestão

1 — A gestão da RNLED é da responsabilidade do Município de Gaia, salvaguarda- 

das as competências da Autoridade Marítima Nacional, da Autoridade Portuária e o 

regime do Domínio Público Marítimo.

2 — A Câmara Municipal nomeia o Responsável Técnico (RT) da RNLED a quem 

compete, em geral, a administração dos interesses específicos da RNLED e, em espe-

cial:

a) Preparar os planos e programas anuais de gestão e investimento, os meios hu-

manos e materiais à prossecução dos objetivos da área protegida, submetendo-os 

previamente à apreciação do conselho consultivo e propondo-os para integração no 

Plano e Orçamento do Município de Vila Nova de Gaia;

b) Elaborar os relatórios anuais de atividades, submetendo-os previamente à apre-

ciação do conselho consultivo e propondo-os para integração no relatório de gestão 

do Município de Vila Nova de Gaia;

c) Promover a elaboração periódica de relatórios científicos do estado da RNLED;

d) Submeter anualmente à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e ao Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF) um relatório sobre o estado da 

RNLED;

e) Emitir pareceres nos termos do artigo 7.°, bem como outros que lhe sejam solici-

tados, os quais submeterá à Câmara Municipal;

f) Promover a fiscalização do exercício de atividades na RNLED com as normas 

constantes do Decreto-Lei n.° 142/2008 de 24 de julho, do presente Regulamento e 

de outra legislação aplicável.
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Artigo 5.°
Conselho Consultivo

1 — A RNLED terá um conselho consultivo, presidido pelo Presidente da Câmara 

Municipal ou por quem este designar, e composto pelo RT da RNLED e por um repre-

sentante de cada uma das seguintes entidades:

a) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

b) Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia;

c) Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.;

d) Junta de Freguesia de Canidelo;

e) União de Freguesias de Santa Marinha e Afurada;

f) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;

g) Agência Portuguesa do Ambiente;

h) Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A.;

i) Capitania do Porto do Douro;

j) Estabelecimentos de ensino superior com intervenção na área da RNLED, conside-

rados em conjunto e em sistema rotativo, com o mandato de um ano;

k) Instituições representativas dos interesses socioeconómicos, consideradas em 

conjunto e em sistema rotativo, com o mandato de um ano;

l) Organizações não-governamentais (ONG) de ambiente com intervenção na área 

da RNLED, consideradas em conjunto e em sistema rotativo, com o mandato de um 

ano.

2 — O conselho consultivo reúne ordinariamente duas vezes por ano e extraordi-

nariamente sempre que convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa ou a 

solicitação de, pelo menos, um terço dos seus membros.

3 — Compete ao conselho consultivo, em geral, a apreciação das atividades desen-

volvidas na RNLED e, em especial:

a) Apreciar as propostas de planos e os programas anuais de gestão;

b) Apreciar os relatórios anuais de atividades;

c) Apreciar os relatórios científicos sobre o estado da RNLED;

d) Dar parecer sobre qualquer assunto com interesse para a RNLED.
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Artigo 6.°
Interdições

Dentro dos limites da RNLED são interditos os seguintes atos e atividades:

a) Qualquer alteração à morfologia do solo, bem como o vazamento de lixos, detri-

tos, entulhos ou sucatas;

b) O lançamento de águas residuais sem tratamento adequado;

c) A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies ve-

getais ou animais, em qualquer fase do seu estado biológico, com exceção das ações 

de âmbito científico devidamente autorizadas pela mesma e das práticas tradicionais 

de pesca e apanha de moluscos bivalves (Lamelibrânquios) e de minhocas e casulos 

(Anelídeos e Sipunculideos).

d) A introdução de espécies botânicas ou zoológicas exóticas ou estranhas ao am-

biente, bem como a entrada de animais domésticos;

e) A circulação pedestre e estadia onde tal for impedido por sinalização ou barreira 

física, salvo em ações de fiscalização, socorro ou outro motivo de força maior;

f) A navegação por qualquer meio, salvo em ações de fiscalização, socorro ou outro 

motivo de força maior;

g) A prática de atividades balneares, de pesca desportiva e lúdica, salvo na frente 

marítima;

h) A prática de atividades desportivas e de lazer no perímetro do limite da RNLED;

i) Instalação de novas atividades, que colidam com o bom funcionamento da RN-

LED;

j) Acampar ou fazer fogueiras e atear fogo.
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Artigo 7.°
Atos e Atividades Sujeitos a Autorização

Sem prejuízo dos restantes condicionalismos legais, ficam sujeitos a emissão de 

parecer prévio do RT da RNLED os seguintes atos e atividades, que os submete a au-

torização do Município:

a) Sobrevoo por aeronaves com motor abaixo de 1000 pés e por veículos aéreos 

não tripulados (VANT), salvo para ações de vigilância, combate a incêndios, operações 

de salvamento e trabalhos científicos;

b) Instalação de painéis e outros suportes publicitários;

c) Atividades tradicionais de pesca desportiva ou profissional e de apanha de mo-

luscos bivalves (Lamelibrânquios) e de minhocas e casulos (Anelídeos e Sipunculi-

deos).

d) Atividades científicas.

Artigo 8.°
Sinalização

A sinalização da RNLED será feita com placas do modelo previsto no Anexo III e 

com modelos próprios, previstos na Portaria n.° 98/2015, de 31 de março.

Artigo 9.°
Fiscalização e Inspeção

1 — A fiscalização compete à Autoridade Marítima, através da sua estrutura opera-

cional — Polícia Marítima, à Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 

Castelo, S. A., ao Município de Gaia, especialmente através da Polícia Municipal, ao Ins-

tituto de Conservação da Natureza e das Florestas, especialmente através do serviço 

de vigilantes da natureza, à Guarda Nacional Republicana, especialmente através do 

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e da Unidade de Controlo Costeiro, à 

Polícia de Segurança Pública e às demais autoridades policiais.

2 — O disposto na alínea anterior não prejudica o exercício dos poderes de fiscali-

zação e polícia que, em razão da matéria, competem às demais autoridades públicas.

3 — A inspeção compete à Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Ter-

ritório (IGAOT).
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Artigo 10.°
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação a prática dos atos e atividades previstos nos artigos 

6.° e 7.° do presente Regulamento quando interditos, não autorizados ou sem os pa-

receres devidos.

2 — O regime de contraordenações rege-se pelo Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 

de julho.

3 — A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 11.°
Sanções Acessórias

As contraordenações previstas no artigo anterior podem ainda determinar a aplica-

ção das sanções acessórias previstas nos artigos 47.° e 48.° do Decreto-Lei n.° 142/2008, 

de 24 de julho.

Artigo 12.°
Processos de Contraordenação e Aplicação de Coimas e Sanções Acessórias

1 — O processamento das contraordenações e a aplicação das coimas e sanções 

acessórias, relativas à violação das leis e regulamentos marítimos compete à Autorida-

de Marítima Nacional, nos termos do Decreto-Lei n.° 45/2002, de 2 de março.

2 — O processamento das contraordenações e a aplicação das coimas e sanções 

acessórias, relativas à violação do presente Regulamento compete ao Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Artigo 13.°
Reposição da Situação Anterior

O Município pode ordenar que se proceda à reposição da situação anterior à infra-

ção, nos termos do disposto nos artigos 47.° e 48.° do Decreto-Lei n.° 142/2008, de 

24 de julho.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



49

09.2 | RESERVA NATURAL LOCAL DO ESTUÁRIO DO DOURO

Artigo 14.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação, nos termos 

legais.

ANEXO I

O limite da Reserva Natural Local do Estuário do Douro inicia-se no paredão da 

margem do Rio Douro, no caminho da Afurada para o Cabedelo, no ponto de coorde-

nadas militares 156044,28 (X) 463405,77 (Y) [lat=41.1388611111, lon=-8.65681944444; 

41°8’19.90”N, 8°39’24.55”W; X=156044,28, Y= 463405,77]; deste ponto segue em dire-

ção a Norte até à interceção da linha divisória dos concelhos de Vila Nova de Gaia e do 

Porto; dali, segue para Oeste, por essa linha divisória dos concelhos até à interceção 

com o Oceano Atlântico. Dali segue para Sul, ao longo da linha da costa até ao ponto 

155040,09 (X) 463195,93 (Y) [lat=41.1368194444, lon=-8.66886388889; 41° 8’12.55”N, 

8°40’7.91”W; X=155040,09, Y=463195,93]. Deste ponto, segue para Este ao longo do 

limite norte do arruamento marginal até ao ponto de coordenadas 155739,40 (X), 

463129,96 (Y) [lat=41.1362138889, lon=-8.66043333333; 41° 8’10.37”N, 8°39’37.56”W 

X=155739,40, Y=463129,96], e continua pelo paredão do Rio Douro até ao ponto ini-

cial, acima indicado.
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ANEXO III

As placas de sinalização a que se refere o artigo 8.° do presente Regula-

mento terão a dimensão 42 cm x 30 cm, com cor branca e uma barra central 

de 42 cm x 13 cm com fundo de cor laranja (Pantone 1655) e o arranjo gráfico 

abaixo indicado com as devidas atualizações. Deverão ser colocadas, de forma 

bem visível, em todos os pontos de acesso à Reserva.

Reserva Natural Local
do Estuário do Douro

Regulamento n.° _/___ - Diário  da  República,_____n.°__,

de __ de ________ de 20__ | Regime jurídico da conser-

vação da natureza e da biodiversidade, Decreto-lei n.° 

142/2008 de 24 de julho.

Informações: 223 742 400 geral@cm-gaia.pt
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REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

(Regulamento N.° 143/2018 - Diário da República, 2.ª série – N.° 46 – 6 de março de 2018) 
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Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de 
Água e de Drenagem de Águas Residuais do Município de Vila Nova 

de Gaia

Nota justificativa

O Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Município de Vila Nova de Gaia, publi-

cado no Diário da República de 9 de julho de 2009, definia o enquadramento das 

atividades principais da Empresa — a gestão e exploração dos sistemas públicos e 

prediais de distribuição de água e de drenagem e tratamento de águas residuais na 

área do Município de Vila Nova de Gaia — partindo da realidade do concelho de Vila 

Nova de Gaia na altura.

Com a publicação do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o 

regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de sanea-

mento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos, tornou-se 

necessário adequá-lo às novas imposições legais.

Por outro lado, com a criação do sistema multimunicipal de saneamento em alta 

foram transferidas as infraestruturas do sistema de saneamento “em alta”, 5 Estações 

de Tratamento de Águas Residuais, um Exutor Submarino com descarga no oceano 

Atlântico a 2 km, um Intercetor Marginal ao longo de 11 km na margem esquerda do 

Rio Douro, 20 Estações Elevatórias, 2 Ejetores e 2 Tanques Shone bem como as obras 

de transporte, emissários e condutas elevatórias numa extensão de 155 km. Tal altera-

ção na estrutura desta Empresa Municipal e em particular o facto de o tratamento das 

águas residuais já não fazer parte do seu objeto social obriga a que as normas de des-

carga referentes aos utilizadores industriais sejam adaptadas ao regulamento da nova 

Entidade Gestora em alta, responsável pela exploração das estações de tratamento.

O presente Regulamento de serviço define os direitos e as obrigações da Entidade 

Gestora e dos utilizadores. Trata-se do principal instrumento que regula o relaciona-

mento entre a Entidade Gestora e os utilizadores, pelo que se pretende garantir de 

forma clara e detalhada o conhecimento por parte dos utilizadores do conteúdo e a 

forma de exercício dos respetivos direitos e deveres.

O presente Regulamento foi aprovado, nos termos do Regime Jurídico da Atividade 

Empresarial Local (Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto) pelo Conselho de Administração 
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da Empresa Municipal Águas de Gaia, EM, SA. Em momento ulterior foi remetido para 

a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a competente homologação e publi-

cação no Diário da República, para efeito de apreciação pública, de acordo com o 

preceituado nos termos do artigo 101.° do Código do Procedimento Administrativo, e 

submetido a parecer da Entidade Reguladora.

TÍTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Âmbito Material de Aplicação

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no n.° 62.° do Decre-

to-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, e do Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de 

agosto, da Lei n.° 73/2013, de 15 de setembro, com respeito pelas exigências constan-

tes da Lei n.° 23/96, de 26 de julho, e ainda ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.° 

306/2007, de 27 de agosto, do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio, do Decre-

to-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, todos na redação em vigor.

Artigo 2.°
Objeto

1 — O presente Regulamento tem por objeto a regulamentação no Município de Vila 

Nova de Gaia dos serviços de:

a) Fornecimento e distribuição pública de água, sua interligação e utilização em 

sistemas públicos e prediais;

b) Saneamento de águas residuais urbanas, sua interligação e utilização em siste-

mas públicos e prediais.

2 — O presente Regulamento deve ser articulado com os demais regulamentos 

municipais em vigor no Município de Vila Nova de Gaia, nomeadamente o Regulamen-
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to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e de Limpeza Pública do Município de Vila 

Nova de Gaia.

Artigo 3.°
Âmbito

O presente Regulamento aplica-se em toda a área do Município de Vila Nova de 

Gaia às atividades de conceção, projeto, construção e exploração dos sistemas públi-

cos e prediais de abastecimento de água e saneamento de águas residuais urbanas.

Artigo 4.°
Legislação Aplicável

1 — Em tudo quanto omisso neste Regulamento, são aplicáveis as disposições legais 

em vigor respeitantes aos sistemas públicos e prediais de distribuição de água e sanea-

mento de águas residuais urbanas, nomeadamente:

a) O Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, em especial os respetivos capítu-

los VII e VIII, referentes, respetivamente, às relações com os utilizadores e ao regime 

sancionatório, este último complementado pelo regime geral das contraordenações e 

coimas, constante do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro;

b) O Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de agosto, em particular no que res-

peita à conceção e ao dimensionamento dos sistemas públicos de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais urbanas e aos sistemas de distribuição predial, 

bem como à apresentação dos projetos, execução e fiscalização das respetivas obras, 

e ainda à exploração dos sistemas públicos e prediais;

c) O Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, no que respeita às regras de licen-

ciamento urbanístico aplicáveis aos projetos e obras de redes públicas e prediais;

d) O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro, e a Portaria n.° 1532/2008, de 

29 de dezembro, em especial no que respeita aos projetos, à instalação e à localiza-

ção dos dispositivos destinados à utilização de água para combate aos incêndios em 

edi-fícios;

e) O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, no que respeita à qualidade da 

água destinada ao consumo humano fornecida pelas redes de distribuição pública de 
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água aos utilizadores;

f) A Lei n.° 23/96, de 26 de julho, a Lei n.° 24/96, de 31 de julho, o Decreto-Lei n.° 

195/99, de 8 de julho, e o Despacho n.° 4186/2000 (2.ª série), de 22 de fevereiro, no 

que respeita às regras de prestação de serviços públicos essenciais, destinadas à pro-

teção dos utilizadores e dos consumidores;

g) O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, no que respeita aos sistemas de drena-

gem pública de águas residuais que descarreguem nos meios aquáticos e à descarga 

de águas residuais industriais em sistemas de drenagem.

2 — A conceção e o dimensionamento das redes prediais podem ser feitos de acor-

do com o estabelecido nas Normas Europeias aplicáveis, desde que não contrariem o 

estipulado na legislação portuguesa.

Artigo 5.°
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:

1 — «Acessórios»: peças ou elementos que efetuam as transições nas tubagens, 

como curvas, reduções, uniões, etc.

2 — «Água destinada ao consumo humano»:

a) Toda a água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, 

a cozinhar, à preparação de alimentos, à higiene pessoal ou a outros fins domésticos, 

independentemente da sua origem e de ser fornecida a partir de uma rede de distribui-

ção, de um camião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros recipientes, com ou sem 

fins comerciais;

b) Toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para fabrico, trans-

formação, conservação ou comercialização de produtos ou substâncias destinadas ao 

consumo humano, assim como a utilizada na limpeza de superfícies, objetos e mate-

riais que podem estar em contacto com os alimentos, exceto quando a utilização des-

sa água não afetar a salubridade do género alimentício na sua forma acabada;

3 — «Águas pluviais»: águas resultantes do escoamento de precipitação atmos-

férica, originadas quer em áreas urbanas quer em áreas industriais. Consideram-se 

equiparadas a águas pluviais as provenientes de regas de jardins e espaços verdes, de 
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lavagem de arruamentos, passeios, pátios e parques de estacionamento, normalmente 

recolhidas por sarjetas, sumidouros e ou ralos;

4 — «Águas residuais domésticas»: águas residuais de instalações residenciais e 

serviços, essencialmente provenientes do metabolismo humano e de atividades do-

mésticas;

5 — «Águas residuais industriais»: as que sejam suscetíveis de descarga em coleto-

res municipais e que:

a) Resultem especificamente das atividades industriais abrangidas pelo REAI — Re-

gulamento do Exercício da Atividade Industrial;

b) Resultem do exercício de qualquer atividade da Classificação das Atividades 

Económicas Portuguesas por Ramos de Atividade (CAE), e que, pela natureza dessa 

atividade, originem efluentes não tipicamente domésticos ou suscetíveis de exceder 

os valores limite dos parâmetros constantes do Anexo V deste Regulamento.

6 — «Águas residuais urbanas»: águas residuais domésticas ou águas resultantes da 

mistura destas com águas residuais industriais e/ou com águas infiltradas nos coleto-

res e/ou águas superficiais transportadas por um coletor;

7 — «Avarias»: evento detetado em qualquer componente do sistema que necessite 

de medidas de reparação/renovação, incluindo as avarias causadas por:

a) Seleção inadequada ou defeitos no fabrico dos materiais, deficiências na cons-

-trução ou relacionados com a operação;

b) Corrosão ou outros fenómenos de degradação dos materiais, externa ou inter-

namente;

c) Danos mecânicos externos, por exemplo devidos à escavação, incluindo danos 

provocados por terceiros;

d) Movimentos do solo relacionados com efeitos provocados pelo gelo, por perío-

dos de seca, por tráfego pesado, por sismos, por inundações ou outros.

8 — «Área predominantemente rural»: freguesia do território nacional classificada 

de acordo com a tipologia de áreas urbanas;

9 — «Autorização de descarga»: declaração emitida pela Entidade Gestora, autori-

zando a rejeição de águas residuais industriais no coletor público de saneamento, 

podendo ou não ficar sujeita à verificação de condicionantes específicas.

10 — «Amostra Composta»: mistura em proporções conhecidas e adequadas de 
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duas ou várias amostras elementares ou subamostras (recolhidas de forma contínua 

ou não), a partir da qual poderá ser obtido um resultado médio das características 

desejadas;

11 — «Boca-de-incêndio»: equipamento para fornecimento de água para combate a 

incêndio, de instalação não saliente, que pode ser instalado na parede ou no passeio;

12 — «Câmara de ramal de ligação»: dispositivo através do qual se estabelece a 

ligação entre o sistema predial e o respetivo ramal, devendo localizar-se junto ao limi-

te da propriedade e em zonas de fácil acesso e cabendo a responsabilidade pela res-

petiva manutenção à Entidade Gestora quando localizada na via pública ou aos 

utilizadores nas situações em que a câmara de ramal ainda se situa no interior da 

propriedade privada;

13 — «Canalização»: tubagem, destinada a assegurar a condução das águas para o 

abastecimento público;

14 — «Caudal»: o volume, expresso em m , de água ou águas residuais numa dada 

secção num determinado período de tempo;

15 — «Classe metrológica»: define os intervalos de caudal onde determinado con-

tador deve funcionar em condições normais de utilização, isto é, em regime perma-

nente e em regime intermitente, sem exceder os erros máximos admissíveis (A diretiva 

2004/22/CE, transposta para o ordenamento jurídico Português através do Decreto-

-Lei n.° 192/2006, de 26 de setembro, e, no que se refere a contadores de água, a Por-

taria n.° 21/2007 de 5 de janeiro, prescreve a extinção do conceito “classes metrológicas”, 

substituindo-as pela relação entre o caudal permanente e o caudal mínimo (Q3/Q1);

16 — «Coletor»: tubagem, em geral enterrada, destinada a assegurar a condução 

das águas residuais domésticas, industriais e/ou pluviais;

17 — «Consumidor»: utilizador do serviço a quem a água é fornecida para uso não 

profissional;

18 — «Contador»: instrumento concebido para medir, totalizar e indicar o volume, 

nas condições da medição, da água que passa através do transdutor de medição;

19 — «Contador diferencial»: contador cujo consumo que lhe está especificamente 

associado é também medido por contador colocado a montante;

20 — «Contador totalizador»: contador que, para além de medir o consumo que lhe 

está especificamente associado, mede consumos dos contadores diferenciais instala-

dos a jusante;

21 — «Contador volante»: contador móvel destinado a usos avulsos ou temporários;
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22 — «Contrato»: vínculo jurídico estabelecido entre a Entidade Gestora e qualquer 

pessoa, singular ou coletiva, pública ou privada, referente à prestação, permanente 

ou eventual, do serviço pela primeira à segunda nos termos e condições do presente 

Regulamento;

23 — «Diâmetro Nominal»: designação numérica do diâmetro de um componente 

que corresponde ao número inteiro que se aproxima da dimensão real em milímetros;

24 — «Estrutura tarifária»: conjunto de regras de cálculo expressas em termos gené-

ricos, aplicáveis a um conjunto de valores unitários e outros parâmetros;

25 — «Equivalente populacional (EP)»: fator de conversão calculado a partir da 

comparação das águas residuais do comércio ou indústria com as águas residuais 

domésticas, tomando como termo de comparação o volume diário de água residual. 

Equivalente de população baseado no volume de água residual produzida diariamente 

por habitante (EPV200) significa que o cálculo do equivalente populacional toma por 

base o volume de 200 l/(hab.d) de água residual;

26 — «Fornecimento de água»: serviço prestado pela Entidade Gestora aos utiliza-

dores;

27 — «Fossa sética»: tanque de decantação destinado a criar condições adequadas 

à decantação de sólidos suspensos, à deposição de lamas e ao desenvolvimento de 

condições anaeróbicas para a decomposição de matéria orgânica;

28 — «Hidrantes»: conjunto das bocas-de-incêndio e dos marcos de água;

29 — «Inspeção»: atividade conduzida por funcionários da Entidade Gestora ou por 

esta acreditados, que visa verificar se estão a ser cumpridas todas as obrigações de-

correntes do presente Regulamento, sendo, em regra, elaborado um relatório escrito 

da mesma, ficando os resultados registados de forma a permitir à Entidade Gestora 

avaliar a operacionalidade das infraestruturas e informar os utilizadores de eventuais 

medidas corretivas a serem implementadas;

30 — «Lamas»: mistura de água e de partículas sólidas, separadas dos diversos tipos 

de água por processos naturais ou artificiais;

31 — «Local de consumo»: ponto da rede predial, através do qual o imóvel é ou pode 

ser servido nos termos do contrato, do Regulamento e da legislação em vigor;

32 — «Marco de água»: equipamento de combate a incêndio instalado no pavimen-

to e/ou de forma saliente relativamente ao nível do pavimento;

33 — «Medidor de caudal»: dispositivo que tem por finalidade a determinação do 

volume de água residual produzido podendo, conforme os modelos, fazer a leitura do 

caudal instantâneo e do volume produzido, ou apenas deste, e ainda registar esses 
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volumes;

34 — «Pré-tratamento das águas residuais»: processo, a cargo do utilizador, desti-

nado à redução da carga poluente, à redução ou eliminação de certos poluentes espe-

cíficos, ou à regularização de caudais, de forma a tornar essas águas residuais aptas a 

ser rejeitadas no sistema público de drenagem;

35 — «Pressão de serviço»: pressão disponível nas redes de água, em condições 

normais de funcionamento;
36 — «Ramal de ligação de água»: troço de canalização destinado ao serviço de 

abastecimento de um prédio, compreendido entre os limites da propriedade do mes-

mo e a conduta da rede pública em que estiver inserido;

37 — «Ramal de ligação de águas residuais»: troço de canalização que tem por fi-

nalidade assegurar a recolha e condução das águas residuais domésticas e industriais 

desde o limite da propriedade até ao coletor da rede de drenagem;

38 — «Reabilitação»: trabalhos associados a qualquer intervenção física que pro-

longue a vida de um sistema existente e/ou melhore o seu desempenho estrutural e/

ou hidráulico, envolvendo uma alteração da sua condição ou especificação técnica; 

a reabilitação estrutural inclui a substituição e a renovação; a reabilitação hidráulica 

inclui a substituição, o reforço, e eventualmente, a renovação;

39 — «Renovação»: qualquer intervenção física que prolongue a vida do sistema ou 

que melhore o seu desempenho, no seu todo ou em parte, mantendo a capacidade e 

a função inicial e que pode incluir a reparação;

40 — «Reparação»: intervenção destinada a corrigir anomalias localizadas;

41 — «Reservatórios prediais»: unidades de reserva que fazem parte constituinte da 

rede predial e tem como finalidade o armazenamento de água à pressão atmosférica, 

constituindo uma reserva destinada à alimentação da rede predial a que estão associa-

dos e cuja exploração é de exclusiva responsabilidade da entidade privada;

42 — «Reservatórios públicos»: unidades de reserva que fazem parte da rede públi-

ca de distribuição e têm como finalidade armazenar água, servir de volante de regula-

rização compensando as flutuações de consumo face à adução, constituir reserva de 

emergência para combate a incêndios ou para assegurar a distribuição em casos de 

interrupção voluntária ou acidental do sistema a montante, equilibrar as pressões na 

rede e regularizar o funcionamento das bombagens cuja exploração é da exclusiva 

responsabilidade da Entidade Gestora;

43 — «Serviço»: exploração e gestão dos sistemas públicos municipais de abaste-

cimento de água, e de recolha, transporte de águas residuais domésticas e industriais 
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e de gestão de resíduos urbanos no concelho de Vila Nova de Gaia;

44 — «Serviços auxiliares»: serviços prestados pela Entidade Gestora, de caráter 

conexo com os serviços de abastecimento de água ou de saneamento de águas re-

siduais, mas que pela sua natureza, nomeadamente pelo facto de serem prestados 

pontualmente por solicitação do utilizador ou de terceiro, ou de resultarem de incum-

primento contratual por parte do utilizador, são objeto de faturação específica;

45 — «Sistema público de abastecimento de água» ou «rede pública»: sistema de 

canalizações, órgãos e equipamentos, destinados à distribuição de água potável, ins-
talado, em regra, na via pública, em terrenos da Entidade Gestora ou em outros, cuja 
ocupação seja do interesse público, incluindo os ramais de ligação às redes prediais;

46 — «Sistema de distribuição predial» ou «rede predial»: canalizações, órgãos e 

equipamentos prediais instalados no prédio a servir ou no seu espaço exterior vedado 

ou não inserido no domínio público, que, neste caso, podem dispor de hidrantes e de 

aparelhos de lavagem ou de rega, e que prolongam o ramal de ligação até aos dispo-

sitivos de utilização;

47 — «Sistema de drenagem predial»: conjunto constituído por instalações e equi-

pamentos privativos de determinado prédio e destinados à evacuação das águas 

residuais até à rede pública;

48 — «Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais ou Rede Pública»: sistema 

de canalizações, órgãos e equipamentos destinados à recolha, transporte e destino 

final adequado das águas residuais, em condições que permitam garantir a qualidade 

do meio recetor, instalado, em regra, na via pública, em terrenos da Entidade Gestora 

ou em outros, cuja ocupação seja do interesse público, incluindo os ramais de ligação 

às redes prediais;

49 — «Sistema separativo»: sistema constituído por duas redes de coletores, uma 

destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra à drenagem de águas 

pluviais ou similares e respetivas instalações elevatórias e de tratamento e dispositivos 

de descarga final;

50 — «Substituição»: substituição de uma instalação existente por uma nova quan-

do a que existe já não é utilizada para o seu objetivo inicial;

51 — «Tarifário»: conjunto de valores unitários e outros parâmetros e regras de cál-

culo que permitem determinar o montante exato a pagar pelo utilizador final à Entida-

de Gestora em contrapartida do serviço;

52 — «Titular do contrato»: qualquer pessoa individual ou coletiva, pública ou 

privada, que celebra com a Entidade Gestora um Contrato, também designada na le-

gislação aplicável, por utilizador ou utente;
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53 — «Utilizador doméstico»: aquele que use o prédio urbano servido para fins ha-

bitacionais, com exceção das utilizações para as partes comuns, nomeadamente as 

dos condomínios;

54 — «Utilizador final»: pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, a quem seja 

assegurado de forma continuada o serviço de abastecimento de água e que não tenha 

como objeto da sua atividade a prestação desse mesmo serviço a terceiros, podendo 

ser classificado como:

a) «Utilizador doméstico»: aquele que use o prédio urbano servido para fins habi-

tacionais, com exceção das utilizações para as partes comuns, nomeadamente as dos 

condomínios;

b) «Utilizador não doméstico»: aquele que não esteja abrangido pela subalínea an-

terior, incluindo o Estado, as autarquias locais, os fundos e serviços autónomos e as 

entidades dos setores empresariais do Estado e das autarquias.

c) «Válvula de corte do prédio»: válvula de seccionamento, destinada a seccionar a 

montante do ramal de ligação do prédio, sendo exclusivamente manobrável por pes-

soal da Entidade Gestora.

Artigo 6.°
Princípios de Gestão

1 — A gestão dos sistemas públicos de distribuição de água, de drenagem e trata-

mento de águas residuais do Município de Vila Nova de Gaia é conjunta, devendo a 

Entidade Gestora assegurar a sua sustentabilidade económica e financeira, ambiental 

e social, a curto, médio e longo prazo.

2 — A prestação de serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas obedece aos seguintes princípios:

a) Princípio da promoção tendencial da universalidade e da igualdade de acesso;

b) Princípio da garantia da qualidade e da continuidade do serviço prestado e da 

proteção dos interesses dos utilizadores;

c) Princípio da transparência na prestação do serviço;

d) Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente;

e) Princípio da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos 

afetos, respondendo à evolução das exigências técnicas e às melhores técnicas am-
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bientais disponíveis;

f) Princípio da promoção da solidariedade económica e social, do correto ordena-

mento do território e do desenvolvimento regional;

g) Princípio da sustentabilidade económica e financeira dos serviços;

h) Princípio do poluidor pagador e utilizador pagador.

Artigo 7.°
Zonas Abrangidas e Não Abrangidas pelas Redes

1 — Nas zonas delimitadas pelo Plano Diretor Municipal como perímetros urbanos, 

a Entidade Gestora instalará redes de distribuição de água e de drenagem de águas 

residuais de acordo com os planos de investimento aprovados.

2 — Os interessados poderão propor a antecipação do prolongamento das redes 

em condições a acordar com a Entidade Gestora.

3 — Fora dos perímetros urbanos, a Entidade Gestora fixará, caso a caso, as condi-

ções em que poderão ser estabelecidas as ligações às redes, ficando todos os custos 

inerentes à concretização do prolongamento ou reforço das redes e sua eventual ma-

nutenção a cargo dos interessados.

4 — No caso de loteamentos ou de edificações com impacte semelhante a estes, 

nos termos da Lei, ficarão a cargo dos promotores todos os custos de instalação, de-

vendo os projetos referentes às redes de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais incluir os elementos constantes do Anexo I ao presente Regulamento 

e que dele faz parte integrante.

5 — As redes de abastecimento de água serão sempre executadas pela Entidade 

Gestora, ficando a cargo do promotor todos os custos da sua instalação. Em casos 

excecionais devidamente justificados e desde que permitido pela Entidade Gestora, 

poderá o promotor:

a) Sob fiscalização da Entidade Gestora, proceder à abertura e fecho de vala para 

a instalação das tubagens;

b) Após prévia obtenção de autorização camarária, proceder à reposição dos pavi-

mentos cumprindo as condicionantes impostas pelos serviços da Edilidade.

6 — Se forem vários os interessados a requerer determinada extensão da rede pú-
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blica, o seu custo será suportado tendo em conta a proporcionalidade do número de 

fogos a ligar.

7 — As redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais referidas 

no presente artigo farão parte do património da Entidade Gestora, entidade que as 

conservará, reparará e manterá em funcionamento.

8 — Em loteamentos, edifícios industriais ou edificações que se verifiquem ou sejam 

previstos impactos de ordem quantitativa ou qualitativa nas águas residuais urbanas 

suscetíveis de implicar alterações ou adequações nas infraestruturas do sistema em 

alta ou no respetivo tratamento das águas residuais, deverão ser objeto de análise pela 

entidade concessionária do sistema de saneamento em alta, ficando a aprovação do 

projeto de drenagem de águas residuais sujeita a condicionantes emitidas por aquela 

entidade.

Artigo 8.°
Simbologia e Unidades

1 — A simbologia e a terminologia dos sistemas são as indicadas no Decreto Re-

gulamentar n.° 23/95, de 23 de agosto, nos seus Anexos I, II, III, IV e V e Declaração de 

Retificação n.° 153/95, de 30 de novembro.

2 — As unidades em que são expressas as diversas grandezas são as preconizadas 

pela legislação portuguesa.

Artigo 9.°
Regulamentação Técnica

As normas técnicas a que devem obedecer a conceção, o projeto, a construção e a 

exploração dos Sistema Públicos, bem como as respetivas normas de higiene e segu-

rança, são as aprovadas nos termos da legislação em vigor.
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CAPÍTULO II
Dos Sujeitos

SECÇÃO I
Da Entidade Gestora

Artigo 10.°
Entidade Gestora

A empresa pública municipal Águas de Gaia, E. M., S. A. é a Entidade Gestora dos 

sistemas públicos de distribuição e abastecimento de água e de recolha, drenagem de 

águas residuais do Município de Vila Nova de Gaia.

Artigo 11.°
Deveres da Entidade Gestora

Para além das obrigações que decorrem da Lei, deve ainda a Entidade Gestora:

a) Fornecer água destinada ao consumo humano nos termos fixados na legislação 

em vigor;

b) Recolher e transportar a destino adequado as águas residuais produzidas pelos 

utilizadores, assim como as águas residuais domésticas provenientes de sistemas de 

bombagem particulares e de sistemas de tratamento privativos localizados em zonas 

não abrangidas pela rede pública;

c) Garantir a qualidade, regularidade e continuidade dos serviços, salvo em casos 

excecionais previstos neste Regulamento e na legislação em vigor;

d) Assumir a responsabilidade da conceção, construção e exploração da rede pú-

blica de água, de saneamento de águas residuais urbanas e do sistema de gestão de 

resíduos urbanos;

e) Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam necessários à 

boa gestão dos sistemas;

f) Manter atualizado o cadastro das infraestruturas, instalações e equipamentos afe-

tos aos sistemas públicos, bem como elaborar e cumprir um plano anual de manuten-

ção preventiva para as redes públicas de abastecimento;

g) Promover a atualização tecnológica dos sistemas, nomeadamente quando daí 
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resulte um aumento da eficiência técnica e da qualidade ambiental;

h) Promover a atualização anual do tarifário e assegurar a sua divulgação junto 

dos utilizadores, designadamente nos postos de atendimento e no sítio da Internet da 

Entidade Gestora;

i) Dispor de serviços de atendimento aos utilizadores, direcionados para a resolu-

ção dos seus problemas relacionados com os serviços prestados;

j) Proceder em tempo útil à emissão e envio das faturas correspondentes aos servi-

ços prestados e à respetiva cobrança;

k) Disponibilizar meios de pagamento que permitam aos utilizadores cumprir as 

suas obrigações com o menor incómodo possível;

l) Manter o registo atualizado dos processos das reclamações dos utilizadores e 

garantir a sua resposta no prazo legal;

m) Prestar informação essencial sobre a sua atividade;

n) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento;

o) Definir para a recolha de águas residuais urbanas os parâmetros de poluição su-

portáveis pelo sistema público de drenagem e fiscalizar o seu cumprimento;

p) Submeter os componentes do sistema público, antes de entrarem em serviço, a 

ensaios que assegurem o seu bom funcionamento;

q) Tomar as medidas adequadas para evitar danos nos sistemas prediais, resultan-

tes de pressão de serviço excessiva, variação brusca de pressão ou de incrustações 

nas redes;

r) Fornecer, instalar e manter os contadores, as válvulas a montante e a jusante;

s) Promover medidas do uso eficiente da água, designadamente através de ações 

de sensibilização e informação; redução de perdas nas redes públicas de distribuição 

de água; otimização das pressões nas redes públicas de distribuição de água.

Artigo 12.°
Exclusão de Responsabilidade

1 — A Entidade Gestora não é responsável por danos que possam sofrer os utiliza-

dores, decorrentes de avarias e perturbações ocorridas nas redes públicas de água e 

saneamento, bem como de interrupções ou restrições ao fornecimento de água, desde 

que resultantes de:

a) Casos fortuitos ou de força maior;
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b) Execução, pela Entidade Gestora, de obras previamente programadas, desde 

que os utilizadores tenham sido expressamente avisados com uma antecedência mí-

ni-ma de 48 horas;

c) Atos dolosos ou negligentes praticados pelos utilizadores, assim como defeitos 

ou avarias nas instalações prediais.

2 — A aprovação da ligação das redes prediais às redes públicas de abastecimento 

de água e de drenagem de águas residuais não envolve qualquer responsabilidade 

para a Entidade Gestora por danos motivados por roturas nas canalizações ou por 

mau funcionamento dos dispositivos de utilização ou ainda pela deterioração da rede.

SECÇÃO II
Dos Utilizadores

Artigo 13.°
Direito à Prestação do Serviço

1 — Qualquer utilizador cujo local de consumo ou de produção se insira na área 

de influência da Entidade Gestora tem direito a dispor de água potável em serviço 

contínuo e nas condições higiénico-sanitárias e de pressão legalmente exigíveis, de 

drenagem e tratamento das águas residuais geradas, sempre que os serviços estejam 

disponíveis.

2 — O serviço de abastecimento público de água através de redes fixas considera-

-se disponível desde que o sistema infraestrutural da Entidade Gestora esteja locali-

zado a uma distância igual ou inferior a 20 m do limite da propriedade.

3 — O serviço de saneamento considera-se disponível desde que o sistema infraes-

trutural da Entidade Gestora esteja localizado a uma distância igual ou inferior a 20 m 

do limite da propriedade.

4 — Caso o local de consumo se situe em zona ou arruamento onde os serviços não 

se encontrem disponíveis, o direito à prestação de serviço(s), dependerá da análise da 

Entidade Gestora que confirmará a viabilidade do(s) serviço(s) e fixará as condições 

em que poderá ser assegurado, nomeadamente quanto ao pagamento dos encargos 

decorrentes.

5 — Nas situações não abrangidas pelo n.° 3, a Entidade Gestora deverá recolher e 
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transportar as lamas das respetivas fossas séticas, mediante pedido do utilizador.

Artigo 14.°
Direito à Informação

1 — Os utilizadores têm o direito a ser informados de forma clara e conveniente pela 

Entidade Gestora das condições em que o serviço é prestado, em especial no que res-

-peita à qualidade da água fornecida e aos tarifários aplicáveis.

2 — A Entidade Gestora publicita trimestralmente, por meio de editais afixados nos 

lugares próprios ou na imprensa regional, os resultados analíticos obtidos pela imple-

mentação do programa de controlo da qualidade da água.

3 — A Entidade Gestora dispõe de um sítio na Internet no qual é disponibilizada a 

informação essencial sobre a sua atividade, designadamente:

a) Identificação da Entidade Gestora, suas atribuições e âmbito de atuação;

b) Relatório e Contas ou documento equivalente de prestação de contas;

c) Regulamento de serviço;

d) Tarifários;

e) Condições contratuais relativas à prestação dos serviços aos utilizadores;

f) Resultados da qualidade da água, bem como outros indicadores de qualidade do 

serviço aos utilizadores;

g) Informações sobre interrupções de serviço;

h) Contactos e horários de atendimento.

Artigo 15.°
Atendimento ao Público

1 — A Entidade Gestora dispõe de dois locais de atendimento ao público e de um 

serviço de atendimento telefónico e via internet, através dos quais os utilizadores a 

podem contactar diretamente.

2 — O atendimento ao público é efetuado nos dias úteis de acordo com o horário 

publicitado no sítio da Internet e nos serviços da Entidade Gestora, tendo uma dura-

ção mínima de 7 horas diárias.

3 — A Entidade Gestora dispõe ainda de um serviço de assistência permanente, que 

funciona de forma ininterrupta todos os dias do ano.
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Artigo 16.°
Deveres do Utilizador

São deveres do utilizador:

a) Pagar pontualmente as importâncias devidas, nos termos da legislação em vigor, 

do presente Regulamento e dos contratos estabelecidos com a Entidade Gestora;

b) Pagar as importâncias devidas resultantes de fugas, avarias, danos ou fraudes 

que lhe sejam imputáveis;

c) Não proceder à execução de quaisquer ligações ao sistema público sem autori-

zação da Entidade Gestora;

d) Não alterar os ramais de ligação estabelecidos entre a rede pública e a rede pre-

dial;

e) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos 

de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais urbanas;

f) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer obra, equipamento do sistema pú-

blico ou equipamento instalado temporariamente pela Entidade Gestora para efeito 

de recolha de amostras;

g) Não realizar nem permitir a realização de derivações na sua canalização para 

abastecimento de outros locais, para além dos que constam do projeto do sistema 

predial;

h) Avisar a Entidade Gestora de eventuais anomalias nos contadores e ramais de 

ligação;

i) Manter em bom estado de funcionamento os aparelhos sanitários e os dispositi-

vos de utilização;

j) Permitir a entrada a funcionários da Entidade Gestora, devidamente identificados, 

para procederem à realização de leituras, verificação ou substituição de contadores, 

fiscalização das canalizações ou recolha de amostras para controlo de qualidade da 

água;

k) Comunicar todas as modificações no sistema predial que possam alterar o volu-

me de água consumida ou o volume de águas residuais rejeitadas;

l) Tomar, em todos os casos, as providências necessárias para evitar acidentes, 

devendo considerar-se a rede pública de distribuição de água, para todos os efeitos, 

permanentemente em carga;

m) Promover medidas de uso eficiente da água, designadamente:

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



77

i) Eliminação das perdas nas redes de distribuição predial de água;

ii) Redução dos consumos através da adoção de dispositivos eficientes;

iii) Isolamento térmico das redes de distribuição de água quente;

iv) Reutilização ou uso de água de qualidade inferior, quando adequado, sem riscos 

para a saúde pública.

Artigo 17.°
Obrigações Especiais dos Proprietários e Titulares

de Outros Direitos Sobre os Prédios

1 — Dentro da área abrangida, ou que venha a sê-lo, pelas redes de distribuição de 

água e/ou recolha de águas residuais, os proprietários e titulares de outros direitos 

sobre os prédios existentes ou a construir são obrigados a:

a) Cumprir o disposto no presente Regulamento;

b) Instalar os sistemas prediais internos de abastecimento de água e de drenagem 

de águas residuais de acordo com as disposições técnicas previstas na legislação em 

vigor;

c) Ligar os sistemas prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais domésticas à rede pública;

d) Conduzir ou ligar as águas pluviais para o exterior, em conformidade com o ar-

tigo 68.°;

e) Pagar os ramais de ligação e as correspondentes taxas de ligação, em conformi-

dade com o disposto no presente Regulamento.

2 — Quando se trate de prédios constituídos em propriedade horizontal, as obriga-

ções previstas no n.° 1 respeitam também às zonas comuns que necessitem de abas-

tecimento de água, de recolha de águas residuais domésticas e drenagem de águas 

pluviais.

3 — Os proprietários podem autorizar terceiros, nomeadamente, usufrutuários, co-

modatários e arrendatários a requerer a ligação dos prédios às redes de distribuição 

de água e de drenagem de águas residuais.
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Artigo 18.°
Incumprimento da Obrigação de Ligação

1 — Os proprietários e titulares de outros direitos sobre os prédios que, depois de 

devidamente notificados para o efeito, no prazo de 30 dias não cumpram as obriga-

ções previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior incorrem em contraordenação.

2 — A título excecional devidamente justificado, a Entidade Gestora poderá substi-

tuir-se ao proprietário no cumprimento daquelas obrigações, imputando-lhe as respe-

tivas despesas.

3 — Em caso de comprovada debilidade económica, os proprietários poderão re-

querer o pagamento das despesas em prestações mensais, até ao máximo de doze.

4 — A Entidade Gestora comunicará aos proprietários o início e termo dos trabalhos 

por carta registada ou por meio equivalente.

Artigo 19.°
Isenção de Ligação

1 — Estão isentos da ligação às redes de distribuição de água e recolha de águas 

residuais:

a) Os prédios que disponham de sistemas próprios de abastecimento de água e de 

saneamento devidamente licenciados, nos termos da legislação aplicável, designada-

mente unidades industriais;

b) Os prédios cuja ligação se revele, do ponto de vista técnico ou económico, de-

masiado onerosa para o utilizador e que disponham de soluções individuais que asse-

gurem adequadas condições de salvaguarda da saúde pública e proteção ambiental;

c) Os prédios ou fogos cujo mau estado de conservação ou ruína os torne inabitá-

veis e estejam de facto permanente e totalmente devolutos;

d) Os prédios em vias de expropriação ou demolição.

2 — A isenção deverá ser requerida pelo interessado, juntando documentos com-

provativos da situação dos prédios a isentar.
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SECÇÃO III
Outros Intervenientes

Artigo 20.°
Responsabilidade dos Técnicos de Projeto e Obra

1 — A conformidade do projeto, de sistemas públicos em obras de urbanização e de 

loteamento e sistemas prediais, com a legislação em vigor, deverá ser expressamente 

atestada mediante declaração do técnico responsável, de acordo com a minuta n.° 1 

do Anexo II.

2 — A conformidade da execução dos sistemas prediais com os respetivos projetos, 

as normas técnicas gerais específicas de construção, bem como as disposições regu-

lamentares aplicáveis, deverão ser expressamente atestadas mediante declaração do 

diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra, de acordo com a minuta n.° 2 do 

Anexo II.

Artigo 21.°
Outros Técnicos

As obras da rede de distribuição predial de água e drenagem de águas residuais 

deverão ser executadas por empresas da especialidade.
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TÍTULO II
Abastecimento de Água

CAPÍTULO I
Sistemas Públicos

Artigo 22.°
Conceção Geral

1 — É da responsabilidade da Entidade Gestora a instalação e gestão da rede de dis-

tribuição pública de água e dos ramais de ligação aos sistemas de distribuição predial, 

assegurando a conservação e manutenção das redes e dos ramais de ligação, incluin-

do a sua substituição e renovação.

2 — Nas ruas ou zonas onde venha a instalar-se a canalização geral da água, a En-

tidade Gestora, sempre que possível, instalará simultaneamente os ramais de ligação 

aos prédios.

Artigo 23.°
Condutas

1 — As condutas que constituem a rede pública destinadas a água para consumo 
humano deverão ser executadas, preferencialmente, com tubagem de PVC ou FFD, 
podendo ser admitidos outros materiais tecnicamente apropriados, desde que aceites 
pela Entidade Gestora.

2 — O diâmetro nominal mínimo das condutas de distribuição a aplicar no Município 
de Vila Nova de Gaia é de 90 mm.

3 — A classe de pressão mínima admitida é de 1,6 MPa para tubagens em PVC e de 
1,0 MPa para as em FFD.

4 — A implementação das condutas da rede de distribuição em arruamentos deve 
fazer-se em articulação com as restantes infraestruturas.

5 — As condutas da rede de distribuição devem ser implantadas sempre que 
possível nos passeios em ambos os lados dos arruamentos, e excecionalmente, desde 
que aprovado pela Entidade Gestora, nas baías de estacionamento dos passeios se 
existentes, podendo reduzir-se a um quando as condições técnico-económicas o acon-
selharem, e nunca a uma distância inferior a 0,80 m dos limites das propriedades.

6 — A implantação das condutas deve ser feita num plano superior ao dos coletores 
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de águas residuais e a uma distância não inferior a 1,00 m, de forma a garantir prote-
ção eficaz contra possível contaminação, devendo ser adotadas proteções especiais 
em caso de impossibilidade daquela disposição.

7 — A profundidade de assentamento das condutas não deve ser inferior a 0,80 m 
nos passeios e nas baías de estacionamento a 1,00 m, medida entre a geratriz exterior 
superior da conduta e o nível do pavimento.

Artigo 24.°
Acessórios da Rede

1 — As redes deverão ser dotadas de três válvulas de seccionamento nos cruzamen-
tos e duas válvulas nos entroncamentos.

2 — Deverão prever-se obrigatoriamente válvulas de corte nos ramais e nas instala-
ções que tenham de ser isoladas.

3 — Os acessórios de rede destinados a água para consumo humano serão em FFD 

de 1,6 MPa.

Artigo 25.°
Controlo de Fugas e Redução de Perdas

Com o fim de permitir o controlo de fugas e redução de perdas, toda a água da 

rede pública consumida terá, obrigatoriamente, de ser medida, incluindo a destinada 

a rega de jardins, lavagens de arruamentos, passeios, pátios e parques de estaciona-

mento, abastecimento de fontanários ou lavadouros e, quando possível, em consumos 

extraordinários ou imprevistos, nomeadamente derivados de incêndios.

CAPÍTULO II
Sistemas Prediais

Artigo 26.°
Conceção Geral

1 — Todos os novos edifícios deverão ter redes internas de distribuição de água, que 

obedeçam às disposições legais e regulamentares específicas.

2 — Não é permitida a interligação das redes prediais entre fogos independentes.

3 — A construção, conservação e manutenção dos sistemas prediais serão da res-
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ponsabilidade dos proprietários ou dos condomínios dos edifícios.

4 — As obrigações atribuídas pelo número anterior aos proprietários dos prédios 

considerar-se-ão transferidas para os seus usufrutuários, comodatários ou arrenda-

tários quando estes as assumam perante a Entidade Gestora, nos termos do n.° 3 do 

artigo 17.°.

5 — Os projetos deverão ser concebidos prevendo-se que o abastecimento se pro-

cessa através da rede pública, mesmo nos casos em que, transitoriamente, tal não seja 

possível, de modo a permitir a fácil ligação posterior, assim que o desenvolvimento das 

redes da Entidade Gestora o permita.

6 — Sem prejuízo do estabelecido no n.° 4, é da responsabilidade dos proprietários 

a manutenção das canalizações privativas instaladas para abastecimento dos prédios, 

a partir do limite exterior das propriedades, até aos locais de utilização de água dos 

vários andares, com tudo o que for necessário para o abastecimento, incluindo os apa-

relhos para a utilização da água, com exceção dos contadores.

7 — Os sistemas prediais abastecidos pela rede pública devem ser independentes 

de qualquer sistema de distribuição de água com outra origem.

8 — Não é permitida qualquer ligação entre a rede predial de distribuição de água e 

as redes prediais de drenagem de águas residuais.

9 — No abastecimento de água a cisternas ou aparelhos sanitários deve ser impe-

dida a sua contaminação, quer por contacto, quer por aspiração, a jusante da torneira 

de admissão.

10 — As canalizações instaladas à vista em caves ou zonas industriais devem ser 

identificadas com a cor verde RAL 6010.

11 — Nas novas ligações à rede pública não é permitida a instalação na via pública 

de canalizações ou acessórios do sistema predial.

Artigo 27.°
Projetos

1 — Todos os projetos de construção, alteração ou de reparações apresentados ao 

Município para aprovação, deverão conter o traçado da ligação à rede pública e das 

canalizações de distribuição interior.

2 — Os projetos das redes interiores dos prédios devem incluir identificação do di-

mensionamento hidráulico e memória descritiva e justificativa, além das peças dese-
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nhadas necessárias à representação do traçado seguido pelas canalizações dos siste-

mas de distribuição de água e dos dispositivos da sua utilização, de acordo com o Anexo 

I.

3 — Os projetos das ligações das redes prediais às redes públicas estão sujeitos à 

aprovação da Entidade Gestora.

Artigo 28.°
Conceção de Novos Sistemas Prediais

1 — É da responsabilidade do projetista a consulta prévia à Entidade Gestora sobre 

as condições de abastecimento de água em termos de pressão estática e os diâmetros 

das tubagens existentes nos arruamentos com a finalidade de percecionar o caudal 

disponibilizado pela rede pública.

2 — Sempre que os níveis de pressão na rede não permitam o abastecimento direto, 

de acordo com a legislação em vigor e considerando o disposto no n.° 1, deverá ser 

prevista a construção de cisterna no piso inferior, com uma capacidade igual ao volu-
me médio diário do mês de maior consumo previsível, e respetivo sistema de bom-

bagem.

3 — É admitido o abastecimento direto até ao piso onde for tecnicamente possível, 

sendo os restantes pisos abastecidos pela cisterna.

4 — As cisternas deverão possuir duas células cobertas em paralelo e oferecer as 

necessárias garantias de estanquidade, acessibilidade, isolamento térmico e ventila-

ção, garantindo boas condições sanitárias e de facilidade de limpeza e desinfeção.

5 — As cisternas devem possuir uma localização e um revestimento interno ade-

quados em termos sanitários e de facilidade de limpeza e estar equipadas com os 

acessórios apropriados ao bom funcionamento da admissão e distribuição da água, 

à regulação do seu nível, às descargas de fundo e de emergência, à ventilação e aos 

dispositivos que impeçam a entrada de animais.

6 — Às cisternas deverão estar associados grupos hidropressores convenientes, 

dos quais um servirá de reserva, equipados com todos os órgãos eletromecânicos, de 

potência, de automatismo, de proteção elétrica e acústica.

7 — Na construção em altura pode optar-se, para garantia do disposto no n.° 2, por 

dispositivos sobrepressores combinados com reservas apropriadas.

8 — Nos prédios destinados a mais do que um local de consumo, a canalização 
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particular terá uma coluna montante, da qual derivarão ramificações para o interior de 

cada domicílio.

9 — A coluna montante terá, sempre que possível, um trajeto por uma parede da 

escada do prédio e as ramificações far-se-ão de modo a que o fornecimento de água 

possa facilmente suspender-se para um consumidor sem prejuízo dos restantes.

10 — A ramificação para cada local de consumo não deverá atravessar qualquer 

dependência ou compartimento de local de consumo diferente.

11 — Os sistemas prediais abastecidos pela rede pública devem ser independentes 

de qualquer sistema de distribuição de água com outra origem, nomeadamente poços 

ou furos privados.

Artigo 29.°
Acessórios

1 — É obrigatória a instalação de válvulas:

a) De seccionamento à entrada dos ramais de introdução individuais, dos ramais de 

distribuição de instalações sanitárias e das cozinhas, a montante dos fluxómetros, do 

equipamento de lavagem de louça e de roupa, do equipamento de produção de água 

quente, de purgadores de água e ainda a montante e jusante de contadores;

b) De retenção a montante de aparelhos produtores e acumuladores de água quen-

te;

c) De segurança no abastecimento de aparelhos produtores e acumuladores de 

água quente;

d) Redutoras de pressão nos ramais de introdução sempre que a pressão seja su-

perior a 0,6 MPa.

2 — Os termoacumuladores e as caldeiras em pressão a instalar deverão cumprir 

todas as normas técnicas e de segurança exigíveis pela legislação em vigor, incluindo a 

adequação do material constituinte às características físico-químicas da água da rede 

pública e pressões mínimas admissíveis regulamentarmente.

3 — Em prédios em altura, a coluna montante deverá, na base, ser munida de um 

filtro intercalado entre duas torneiras de corte.

4 — Não é permitida a aplicação de acessórios plastificados nas colunas montantes 

e nas derivações para os contadores.
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Artigo 30.°
Fiscalização

1 — A execução das instalações de distribuição predial pode ficar sujeita à fiscali-

zação da Entidade Gestora.

2 — O diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra deverá notificar por escrito 

a Entidade Gestora do seu início, com uma antecedência de três dias úteis, e a sua con-

clusão logo que verificada, através da apresentação do Termo de Responsabilidade, 

conforme a minuta n.° 2 constante do Anexo II.

3 — Após concluída a obra, a Entidade Gestora procederá à vistoria dos alvéolos 

dos contadores para garantia do cumprimento do disposto no artigo 37.° e no Anexo 

III, à ligação dos sistemas prediais aos sistemas públicos e ainda ao eventual ensaio 

das canalizações, podendo exigir a presença do diretor de obra ou diretor de fiscali-

zação de obra.

4 — A Entidade Gestora notificará à entidade responsável pelo licenciamento, ao re-

querente e ao diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra as desconformidades 

que verificar nas obras executadas, que deverão ser corrigidas no prazo de 2 meses.

5 — Nos casos previstos no número anterior deverá ser requerida nova vistoria, sob 

pena de o processo de ligação ser considerado extinto.

CAPÍTULO III
Serviços de Incêndios

Artigo 31.°
Hidrantes

1 — Na rede de distribuição pública de água são previstos hidrantes de modo a ga-

rantir uma cobertura efetiva, de acordo com as necessidades, do serviço de incêndios.

2 — A responsabilidade pela manutenção dos ramais de ligação dos hidrantes, ain-

da que instalados nas fachadas dos edifícios, é da Entidade Gestora.

3 — As bocas-de-incêndio instaladas nas fachadas dos edifícios devem ser progres-

sivamente substituídas por marcos de água instalados na via pública e ligados direta-

mente à rede pública.
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Artigo 32.°
Localização e Diâmetro dos Hidrantes

1 — Os marcos de água devem localizar-se junto do lancil dos passeios que mar-

ginam as vias públicas, sempre que possível nos cruzamentos e bifurcações, com os 

seguintes espaçamentos máximos, em função do grau de risco de incêndio da zona:

200 m — grau 1;

150 m — grau 2;

130 m — grau 3;

100 m — grau 4;

A definir caso a caso - grau 5.

2 — Os diâmetros nominais mínimos dos ramais de alimentação aos marcos de in-

cêndio são de diâmetro 90 mm se a conduta de abastecimento é de 90 mm e de 110 

mm para diâmetros de conduta superior a 90 mm conforme definido no Anexo III.

Artigo 33.°
Manobras de Válvulas de Corte e Outros Dispositivos

As válvulas de corte e dispositivos de tomada de água para serviço de incêndios 

só podem ser manobradas por pessoal da Entidade Gestora, dos bombeiros ou da 

Proteção Civil.

Artigo 34.°
Redes de Incêndios Particulares

1 — Nas instalações existentes no interior dos prédios destinados exclusivamente 

ao serviço de proteção contra incêndios, a água consumida é objeto de medição ou 

estimativa para efeitos de avaliação do balanço hídrico dos sistemas.

2 — O fornecimento de água para essas instalações, a partir de um ramal de ligação 

de água, exclusivo ou não, para o efeito, é comandado por válvula de corte selada e 

localizada, de acordo com as instruções da Entidade Gestora.
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Artigo 35.°
Utilização dos Dispositivos de Combate a Incêndio 

Instalados nas Redes de Distribuição Predial

1 — Os dispositivos de combate a incêndio instalados nas redes de distribuição pre-

dial só podem ser utilizados em caso de incêndio, devendo os utilizadores finais avisar 

a Entidade Gestora e juntar evidências do sinistro nas 48 horas seguintes à ocorrência.

2 — Caso não seja dado cumprimento ao estabelecido no número anterior, a fa-

turação da água consumida é associada ao contrato estabelecido para os usos do 

condomínio.

CAPÍTULO IV
Interligação dos Sistemas

Artigo 36.°
Ramais de Ligação

1 — Os ramais de ligação deverão ser executados preferencialmente com tubagem 

de PEAD, se os diâmetros exteriores forem de 32 mm ou de 50 mm, ou com tubagem 

de PVC se os diâmetros exteriores forem iguais ou maiores a 75 mm, conforme Anexo 

III, podendo ser aceite pela Entidade Gestora outro material desde que homologado 

ou normalizado por organismo oficial.

2 — A classe de pressão mínima admitida é de 1,0 MPa.

3 — O diâmetro interior do ramal deve ser determinado por cálculo hidráulico, com 

um mínimo de 25 mm, devendo garantir uma velocidade compreendida entre 0,5m/s 

e 2,0m/s.

4 — Os ramais de incêndio serão independentes dos restantes e terão um diâmetro 

de acordo com a legislação em vigor.

5 — A profundidade mínima do ramal é de 0,80 m na via pública e de 0,50 m em 

passeios.

6 — A inserção do ramal na rede pública deverá ser feita com acessórios de modelo 

aprovado pela Entidade Gestora, incluindo obrigatoriamente uma válvula de corte.

7 — Nos casos de construções novas ou de obras em que o Município obrigue à 

construção de passeio, é da responsabilidade do requerente a construção do troço do 
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ramal até 0,30 m da linha exterior do limite da propriedade, de acordo com o Anexo III.

8 — Cada ramificação deverá possuir, em espaço comum, um conjunto de acessó-

rios instalados no interior de um alvéolo, constituídos, de montante para jusante, por 

uma torneira de passagem selada pela Entidade Gestora, um contador e outra torneira 

de passagem destinada a uso do consumidor, conforme Anexo III.

9 — Neste conjunto poderão ser integrados outros acessórios, não obrigatórios, 

nomeadamente válvula de retenção, filtros, manómetros e ventosas.

Artigo 37.°
Alvéolos dos Contadores

1 — Na construção dos edifícios deverão ser previstos alvéolos para a colocação 

dos contadores de água, independentemente da origem do abastecimento.

2 — Os contadores, um por cada local de consumo, podem ser colocados isolada-

mente ou em conjunto, neste último caso numa bateria de contadores.

3 — O alojamento destinado aos contadores e seus acessórios deve cumprir as se-

guintes exigências, constantes do Anexo III.

a) Os alvéolos para alojamento de um contador terão as dimensões mínimas de 

0,60 m de largura, 0,40 m de altura e 0,20 m de profundidade;

b) Para cada contador a mais, a altura do alvéolo aumentará de 0,15 m, com um 

máximo de 0,90 m, correspondente a seis contadores;

c) O alvéolo será fechado por uma porta suficientemente robusta de forma a evitar 

a sua remoção ou vandalização.

4 — Nos prédios com mais de uma fração, os alvéolos devem localizar-se em locais 

de fácil acesso, sendo obrigatório que se situem nos patamares de escada ou corredo-

res de acesso aos apartamentos.

5 — Nos edifícios confinantes com a via pública ou espaços públicos ou com lo-

gradouros privados, os alvéolos dos contadores devem localizar-se no seu interior, na 

zona de entrada ou em zonas comuns, consoante se trate de um ou de vários locais 

de consumo.
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Artigo 38.°
Pagamento dos Ramais

1 — Nos casos em que o sistema público se encontre a uma distância superior a 20 

metros do limite da propriedade, o valor a pagar pelos ramais consta de tabela anual 

devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Entidade Gestora, deven-

do refletir designadamente os respetivos custos de construção.

2 — Pode ser aceite o pagamento dos ramais em prestações mensais, até ao máxi-

mo de 12, acrescidas de juros de mora à taxa legal, mediante solicitação dos interessa-

dos devidamente justificada.

3 — Se o requerente solicitar para o ramal de ligação do sistema predial à rede 

pública modificações, devidamente justificadas, às especificações estabelecidas pela 

Entidade Gestora nomeadamente do traçado ou do diâmetro, compatíveis com as 

condições de exploração e manutenção do sistema público, essa pretensão poderá ser 

autorizada desde que aquele tome a seu cargo o acréscimo nas respetivas despesas, 

se o houver.

CAPÍTULO V
Distribuição de Água

SECÇÃO I
Instrumentos de Medição

Artigo 39.°
Fornecimento de Água

A Entidade Gestora fornece água designadamente para usos domésticos e não do-

mésticos.
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Artigo 40.°
Instalação de Contadores de Água

1 — A utilização do sistema de distribuição de água só poderá concretizar-se após 

a intercalação de um contador, que será volante no caso de usos avulsos ou tempo-

rários.

2 — Compete à Entidade Gestora a definição do tipo, calibre e classe metrológica 

do contador a instalar.

3 — Os contadores de água das ligações prediais são fornecidos, instalados ou subs-

tituídos, devidamente selados, pela Entidade Gestora.

4 — Nos casos em que existir uma cisterna, e ou rede exterior pertencentes ao 

sistema de distribuição predial conforme definido na alínea tt) do artigo 5.°, será sem-

pre colocado um contador totalizador à sua entrada, cujo consumo será comparado 

com o dos contadores colocados em cada fogo, pertencendo ao titular do contrato a 

responsabilidade pelo valor das diferenças para mais, acusadas por aquele contador, 

sendo as diferenças para menos tomadas em consideração na leitura seguinte.

5 — Nenhum contador pode ser instalado e mantido em serviço sem a verificação 

metrológica prevista na legislação em vigor.

6 — Nas redes prediais de incêndio, é obrigatória a instalação, em alvéolo adequa-

do, de contador para rede de incêndio, se esta existir.

Artigo 41.°
Verificação Metrológica e Substituição

A Entidade Gestora procederá à substituição do contador, sem qualquer encargo 

para o utilizador, quando tenha conhecimento de qualquer anomalia, alheia a este, por 

razões de exploração e verificação metrológica ou por modelos tecnologicamente 

mais adequados.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



91

Artigo 42.°
Responsabilidade pelo Contador

1 — Todo o contador fica à guarda e sob fiscalização do utilizador, que deverá avisar 

a Entidade Gestora quando verifique a sua obstrução, paragem, existência de selos 

quebrados ou danificados ou detete qualquer outra anomalia.

2 — Se no decurso de uma fiscalização por parte da Entidade Gestora, se verificar 

alguma das situações referidas no número anterior, ou se apurar que está a ser usado 

um meio capaz de interferir no funcionamento ou marcação do contador, a Entidade 

Gestora procederá à sua substituição, sem prejuízo do preceituado nos números se-

guintes.

3 — Com exceção dos danos resultantes da sua normal utilização, o utilizador res-

ponderá por todos os danos, deterioração ou perda do contador, salvo se provocados 

por causa que lhe não seja imputável e desde que dê conhecimento imediato à 

Entidade Gestora.

4 — O utilizador responderá ainda pelos prejuízos ou fraudes que forem verificados 

em consequência do emprego de qualquer meio capaz de interferir com o funciona-

mento ou marcação do contador.

5 — Tanto o utilizador como a Entidade Gestora, quando o julgarem conveniente, 

podem sujeitar o contador a verificação em laboratório qualificado, não podendo ne-

nhuma das partes opor-se a esta operação.

6 — O utilizador poderá, sempre, assistir à verificação referida no número anterior, 

acompanhado, se o pretender, de um técnico da sua confiança.

7 — A aferição, a pedido do utilizador, só se realizará depois de o interessado efe-

tuar o pagamento do respetivo preço, importância que será restituída no caso de se 

verificar o mau funcionamento do contador não imputável ao utilizador.

8 — Os utilizadores são obrigados a permitir a inspeção dos contadores por repre-

sentantes da Entidade Gestora, devidamente identificados, durante o dia e dentro das 

horas normais de serviço, mediante aviso prévio, sob pena de interrupção do forne-

cimento de água.

9 — No caso de ser necessária a substituição de instrumentos de medição por mo-

tivos de anomalia, exploração e controlo metrológico, a Entidade Gestora deve avisar 

o utilizador da data e do período previsível para a intervenção. Na data da substitui-

ção deve ser entregue ao utilizador um documento de onde constem as leituras dos 

valores registados pelo instrumento de medição substituído e pelo que, a partir desse 
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momento, passa a registar o consumo de água ou a produção de águas. A Entidade 

Gestora é responsável pelo pagamento dos custos com a substituição ou reparação 

dos instrumentos de medição por anomalia não imputável ao utilizador.

Artigo 43.°
Leitura dos Contadores

1 — As leituras reais dos contadores são efetuadas com uma frequência mínima de 

duas vezes por ano e com um distanciamento máximo entre duas leituras consecuti-

vas de oito meses.

2 — O utilizador deve facultar o acesso da Entidade Gestora ao contador, com a 

periodicidade a que se refere o número anterior, quando este se encontre localizado 

no interior do prédio servido.

3 — Sempre que, por indisponibilidade do utilizador, se revele por duas vezes im-

possível o acesso ao contador por parte da Entidade Gestora, esta avisa o utilizador, 

com uma antecedência mínima de dez dias, através de carta registada ou meio equi-

valente, da data e intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas, de terceira 

deslocação a fazer para o efeito, assim como da cominação da suspensão do forne-

cimento no caso de não ser possível a leitura.

4 — A Entidade Gestora disponibiliza aos utilizadores meios alternativos para a co-

municação de leituras as quais são consideradas para efeitos de faturação sempre que 

realizadas nas datas para o efeito indicadas nas faturas anteriores.

5 — Sempre que não se efetue leitura do contador pelo facto de este se encontrar 

inacessível e o utilizador não a tenha fornecido conforme o disposto no anterior n.° 4, 

os consumos serão estimados nos termos do artigo seguinte.

Artigo 44.°
Avaliação de Consumos

Em caso de paragem, de funcionamento irregular do contador, dano, fraude, de-

saparecimento do mesmo, ou nos períodos em que não se realizou qualquer leitura, o 

consumo é avaliado do seguinte modo:

a) Pelo consumo médio apurado entre duas leituras reais consideradas válidas;
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b) Pelo consumo médio de utilizadores com características similares no âmbito do 

território municipal verificado no ano anterior quando não haja qualquer leitura subse-

quente à instalação do contador.

Artigo 45.°
Correção dos Valores de Consumo

1 — Em caso de anomalia detetada no volume de água faturado, o utilizador poderá, 

no prazo de 30 dias após a data limite de pagamento, apresentar pedido escrito para 

apreciação desses valores.

2 — Caso se venha a verificar que houve erro de leitura ou anomalia técnica da 

responsabilidade da Entidade Gestora, será efetuada de imediato a devida correção.

3 — Se a fatura referida no número anterior já estiver liquidada, providenciar-se-á o 

seu reembolso ou creditar-se-á a diferença nos meses subsequentes.

4 — Se for reconhecido que não assiste razão ao utilizador, ser-lhe-á dado conhe-

cimento escrito e no caso de a fatura se encontrar vencida e não liquidada, deverá 

este proceder ao pagamento imediato sob pena de incorrer no pagamento de juros de 

mora sem prejuízo da possibilidade de efetuar o pagamento em prestações mensais, 

nos termos do n.° 8 do artigo 108.°.

Artigo 46.°
Rotura nos Sistemas Prediais

1 — Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto de rede 

predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos res-

ponsáveis pela sua conservação.

2 — Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água nas redes de distri-

buição predial e seus dispositivos de utilização.

3 — No caso de comprovada rotura, o volume de água perdida e não recolhida pela 

rede de saneamento não é considerado para efeitos de faturação do serviço de sanea-

mento e de gestão de resíduos urbanos, quando indexados ao consumo de água.
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SECÇÃO II
Contrato de Fornecimento de Água

Artigo 47.°
Contrato de Fornecimento de Água

1 — A prestação de serviço de fornecimento de água é objeto de contrato entre a 

Entidade Gestora e os interessados que disponha de um título válido para a ocupação 

do imóvel.

2 — O contrato é único e engloba simultaneamente os serviços de fornecimento 

de água, de drenagem e tratamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos 

urbanos exceto nos casos especialmente previstos no presente Regulamento.

3 — Nos novos locais de consumo, os contratos de fornecimento de água só po-

dem ser celebrados após receção da declaração do técnico responsável pela obra que 

comprove estarem os sistemas prediais em conformidade com o projeto aprovado e 

em condições de serem ligados às redes públicas, nos termos do artigo 26.°, e desde 

que estejam pagas pelos interessados as importâncias devidas.

4 — Nos locais de consumo existentes, nos quais o contador tenha sido retirado há 

mais de um ano, os contratos de fornecimento de água só podem ser celebrados após 

vistoria técnica por parte dos serviços da Entidade Gestora.

5 — O contrato é elaborado em impresso de modelo próprio da Entidade Gestora 

e instruído em conformidade com as disposições legais em vigor à data da sua cele-

bração, no que respeita, nomeadamente, aos direitos dos utilizadores, à proteção do 

utilizador e à inscrição de cláusulas gerais contratuais.

6 — A mudança de titular do contrato é considerada como nova ligação, proceden-

do a Entidade Gestora à substituição obrigatória do contador com outorga do novo 

contrato.

7 — No momento da celebração do contrato de fornecimento é entregue ao utiliza-

dor a respetiva cópia.

8 — Os proprietários dos prédios ligados à rede pública, sempre que o contrato de 

fornecimento não esteja em seu nome, devem solicitar aos respetivos ocupantes que 

permitam o acesso da Entidade Gestora para a retirada do contador, caso ainda não 

o tenham facultado e a Entidade Gestora tenha denunciado o contrato nos termos 

previstos no Artigo 52.°. 
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9 — Sempre que haja alteração do utilizador efetivo do serviço de abastecimento 

de água, o novo utilizador, que disponha de título válido para a ocupação do local de 

consumo, deve solicitar a celebração de contrato de fornecimento antes que se regis-

tem novos consumos, sob pena da interrupção de fornecimento de água, salvo se o 

titular do contrato autorizar expressamente tal situação.

10 — Não pode ser recusada a celebração de contrato de fornecimento com base 

na existência de dívidas emergentes de:

a) Contrato distinto com outro utilizador que tenha anteriormente ocupado o mes-

mo imóvel, salvo quando seja manifesto que a alteração do titular do contrato visa o 

não pagamento do débito;

b) Contrato com o mesmo utilizador referente a imóvel distinto.

Artigo 48.°
Contratos Especiais

1 — São objeto de contratos especiais os serviços de fornecimento de água que, 

devido ao seu elevado impacto nas redes de distribuição, devam ter um tratamento 

e especifico, designadamente, hospitais, escolas, quartéis, complexos industriais e co-

merciais e grandes conjuntos imobiliários.

2 — Na definição das condições especiais deve ser acautelado tanto o interesse da 

generalidade dos utilizadores como o justo equilíbrio da exploração do sistema de 

abastecimento de água a nível da qualidade e quantidade.

3 — São objeto de contratos avulsos ou temporários os serviços de abastecimento 

de águas nas seguintes situações:

a) Obras e estaleiros de obras;

b) Zonas destinadas à concentração temporária de população, nomeadamente co-

munidades nómadas e atividades com caráter temporário, tais como feiras, festivais e 

exposições.

4 — Os contratos referidos na alínea a) do número anterior serão sempre celebra-

dos pelo mesmo período de duração da licença emitida para a construção, podendo 

ser prorrogado por período superior mediante a exibição da respetiva renovação da 

licença.
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5 — O contador volante deverá ser restituído imediatamente após o termo do prazo 

para o qual foi requerido.

6 — O contrato é celebrado entre a Entidade Gestora e o requerente, mediante a 

prestação de garantia idónea à correta utilização e restituição do contador volante.

7 — O contrato de fornecimento avulso ou temporário de água não engloba os ser-

viços de drenagem e tratamento de águas residuais.

8 — A Entidade Gestora admite ainda a contratação temporária do serviço nas se-

guintes situações:

a) Litígios entre os titulares de direito à celebração do contrato, desde que, por 

fundadas razões sociais, mereça tutela a posição do possuidor;

b) Na fase prévia à obtenção de documentos administrativos necessários à celebra-

ção do contrato.

Artigo 49.°
Domicílio Convencionado

1 — O utilizador considera-se domiciliado na morada por si fornecida no contrato 

para o efeito de receção de toda a correspondência relativa à prestação do serviço.

2 — Qualquer alteração do domicílio convencionado tem de ser comunicada por es-

crito pelo utilizador à Entidade Gestora, produzindo efeitos no prazo de 30 dias após 

aquela comunicação.

Artigo 50.°
Caução

1 — A Entidade Gestora pode exigir a prestação de uma caução para garantia do 

pagamento do consumo de água nas seguintes situações:

a) No momento da celebração do contrato de fornecimento de água desde que não 

seja considerado como consumidor na aceção do ponto 17 do artigo 5.°;

b) No momento do restabelecimento do fornecimento na sequência de interrupção 

de mora no pagamento, aos utilizadores não domésticos e aos utilizadores domésticos 

que não optem pela transferência bancária como forma de pagamento dos serviços.
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2 — A caução referida no número anterior é prestada em dinheiro, cheque ou trans-

ferência eletrónica ou através de garantia bancária ou seguro-caução, conforme for 

deliberado pelo Conselho de Administração da Entidade Gestora, e o seu valor é cal-

culado da seguinte forma:

a) Para o uso doméstico, será igual a quatro vezes o encargo com o consumo médio 

mensal dos últimos 12 meses, nos termos fixados pelo Despacho n.° 4186/2000, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, de 22 de fevereiro de 2000;

b) Para os restantes usos, será igual ao montante da fatura correspondente ao con-

sumo médio mensal de 50 m de água.

3 — Para as instituições de fins não lucrativos, desde que registadas nas suas pró-

prias designações e sejam titulares da instalação, o valor da caução será calculado 

como se de uso doméstico se tratasse.

4 — O utilizador que preste caução tem direito ao respetivo recibo.

Artigo 51.°
Restituição da Caução

1 — Findo o contrato de fornecimento, a caução prestada é restituída imediatamen-

te ao consumidor, nos termos da legislação vigente, deduzida dos montantes even-

tualmente em dívida.

2 — Sempre que o consumidor, que tenha prestado caução nos termos do n.° 1 do 

artigo anterior, opte posteriormente pela transferência bancária como forma de paga-

mento, a caução prestada será devolvida.

3 — Com a prestação da caução será emitido o respetivo comprovativo, sendo 

suficiente a sua apresentação para o levantamento do depósito, nos termos do n.° 1, 

mediante a exibição do documento de identificação do titular do contrato.

Artigo 52.°
Vigência dos Contratos

1 — O contrato de abastecimento de água produz os seus efeitos a partir da data 

do início de fornecimento, o qual deve ocorrer no prazo máximo de cinco dias úteis 

contados da solicitação do contrato, com ressalva das situações de força maior.

2 — A cessação do contrato de fornecimento de água ocorre por denúncia, nos 
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termos do artigo 53.°, ou caducidade, nos termos do artigo 54.°.

3 — Os contratos de fornecimento de água referidos na alínea a) do n.° 3 do artigo 

48.° são celebrados com o construtor ou com o dono da obra a título precário e cadu-

cam com a verificação do termo do prazo, ou suas prorrogações, fixado no respetivo 

alvará de licença ou autorização.

Artigo 53.°
Denúncia do Contrato

1 — Os utilizadores podem denunciar os contratos que tenham celebrado por mo-

tivo de desocupação do local de consumo, desde que o comuniquem, por escrito, à 

Entidade Gestora, indicando a sua nova morada para regularização final das suas obri-

gações contratuais.

2 — Num prazo de 15 dias os utilizadores devem facultar à Entidade Gestora a reti-

rada do contador instalado, sendo o consumo residual debitado na fatura final, produ-

zindo a denúncia efeitos a partir dessa data.

3 — Caso não seja facultado o acesso ao contador no prazo referido no número 

anterior, continuam a ser os utilizadores responsáveis pelos encargos decorrentes, 

considerando-se o contrato em vigor.

4 — Sempre que o contrato não esteja em nome dos proprietários dos prédios 

ligados à rede pública de distribuição de água, são estes obrigados a comunicar à 

Entidade Gestora, por escrito e no prazo de 15 dias, a saída e a entrada dos titulares 

do contrato bem como a permitir a retirada do contador, caso aqueles não o tenham 

facultado.

5 — A Entidade Gestora denuncia o contrato caso, na sequência da interrupção do 

serviço por mora no pagamento, o utilizador não proceda ao pagamento em dívida 

com vista ao restabelecimento do serviço no prazo de dois meses.

6 — A Entidade Gestora denuncia o contrato celebrado ao abrigo da alínea a) do n.° 

3 do artigo 48.° findo o período da licença de construção, salvo se o mesmo for objeto 

de posterior prorrogação.
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Artigo 54.°
Caducidade

1 — Nos contratos celebrados com base em títulos sujeitos a termo, a caducidade 

opera no termo do prazo respetivo.

2 — Os contratos referidos no n.° 3 do artigo 48.° podem não caducar no termo do 

respetivo prazo, desde que o utilizador prove que se mantêm os pressupostos que 

levaram à sua celebração.

3 — A caducidade tem como consequência a retirada imediata dos respetivos con-

tadores e o corte do abastecimento de água.

CAPÍTULO VI
Interrupção do Serviço de Abastecimento

Artigo 55.°
Pedido de Interrupção

1 — Os utilizadores podem requerer a interrupção do fornecimento de água por mo-

tivo de desocupação temporária do imóvel, dirigindo o respetivo pedido à Entidade 

Gestora.

2 — A interrupção terá lugar no prazo de 10 dias úteis após o deferimento pela En-

tidade Gestora.

3 — A interrupção do fornecimento nos termos do presente artigo apenas desobri-

ga o utilizador do pagamento dos respetivos consumos.

4 — Quando a interrupção do fornecimento, por qualquer motivo, se tornar defini-

tiva, será feita a liquidação das importâncias em débito, considerando-se para o efeito 

o valor da caução que existir, restituindo-se o respetivo remanescente.
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Artigo 56.°
Interrupção dos Serviços por Motivos Justificados e de Força Maior

1 — A Entidade Gestora pode interromper ou restringir os serviços de abastecimen-

to de água no caso de:

a) Alteração da qualidade da água distribuída ou de previsão da sua deterioração 

a curto prazo;

b) Avarias ou obras no sistema público de distribuição de água sempre que os tra-

balhos justifiquem essa suspensão;

c) Ausência de condições de salubridade no sistema predial;

d) Casos fortuitos ou de força maior, nomeadamente incêndios, inundações e redu-

ção imprevista do caudal ou poluição temporariamente incontrolável das captações;

e) Trabalhos de reparação ou substituição de ramais de ligação;

f) Modificação programada das condições de exploração do sistema público ou 

alteração justificada das pressões de serviço.

2 — A Entidade Gestora comunica aos utilizadores, com a antecedência mínima de 

48 horas, qualquer interrupção programada no abastecimento de água.

3 — No caso da falta de disponibilidade de água, a Entidade Gestora definirá as 

prioridades de abastecimento, as quais, prévia e publicamente, serão informadas.

4 — Quando ocorrer qualquer interrupção não programada no abastecimento de 

água aos utilizadores, a Entidade Gestora informa os utilizadores que o solicitem da 

duração estimada da interrupção, sem prejuízo da disponibilização desta informação 

no respetivo sítio da Internet e da utilização de meios de comunicação social, e, no 

caso de utilizadores especiais, tais como hospitais, adota medidas específicas no sen-

tido de mitigar o impacto dessa interrupção.

5 — Em qualquer caso, a Entidade Gestora está obrigada a mobilizar todos os meios 

adequados à reposição do serviço no menor período de tempo possível e a tomar as 

medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar os inconvenientes e os incómo-

dos causados aos utilizadores dos serviços.

6 — Nas situações em que estiver em risco a saúde humana e for determinada a 

interrupção do abastecimento de água pela autoridade de saúde, a Entidade Gesto-

ra providencia uma alternativa de água para consumo humano, desde que aquela se 

mantenha por mais de 24 horas.
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Artigo 57.°
Interrupção dos Serviços por Causas Imputáveis ao Utilizador

1 — A Entidade Gestora poderá ainda interromper os serviços, por motivos imputá-

veis ao utilizador, nas situações seguintes:

a) Quando o utilizador não seja o titular do contrato de fornecimento de água e não 

apresente evidências de estar autorizado pelo mesmo a utilizar o serviço;

b) Quando não seja possível o acesso ao sistema predial para inspeção ou, tendo 

sido realizada inspeção e determinada a necessidade de realização de reparações em 

auto de vistoria, aquelas não sejam efetuadas dentro do prazo fixado, em ambos os 

casos desde que haja perigo de contaminação, poluição ou suspeita de fraude que 

justifiquem a suspensão;

c) Quando for recusada a entrada no local de consumo para leitura, verificação, 

substituição ou levantamento do contador;

d) Quando o contador for encontrado viciado ou tiver sido utilizado um meio frau-

dulento para consumo de água;

e) Quando o sistema de distribuição predial tiver sido modificado e altere as con-

dições de fornecimento;

f) Quando forem detetadas ligações clandestinas ao sistema público;

g) Mora do utilizador no pagamento do serviço de fornecimento de água prestado;

h) Por uso indevido ou danificação de obras ou equipamentos dos sistemas públi-

cos;

i) Em outros casos previstos na lei.

2 — A interrupção dos serviços a qualquer utilizador com fundamento nas alíneas 

a), b), c), e) e g) do n.° 1 só pode ter lugar após a notificação ao utilizador, por escrito, 

com antecedência mínima de 20 dias relativamente à data que venha a ter lugar.

3 — No caso previsto nas alíneas d), f) e h) do n.° 1, a interrupção pode ser feita 

imediatamente, devendo, no entanto, ser depositado no local de consumo documento 

justificativo da razão daquela interrupção de fornecimento.

4 — Com a interrupção do serviço poderá a Entidade Gestora proceder à retirada 

do contador devendo o utilizador facultá-la.

5 — Serão imputados ao utilizador todos os encargos da Entidade Gestora com 

vista à interrupção e restabelecimento dos serviços com fundamento em causas im-
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putáveis ao utilizador.

6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, não podem ser realizadas in-

terrupções do serviço em datas que não permitam, por motivo imputável à Entidade 

Gestora, que o utilizador regularize a situação no dia imediatamente seguinte, quanto 

o restabelecimento dependa dessa regularização.

7 — A interrupção dos serviços não impede a Entidade Gestora de recorrer à co-

brança coerciva para assegurar o pagamento dos débitos existentes, nem à instaura-

ção dos competentes processos contraordenacionais, nos termos dos artigos 113.° e 

seguintes do presente diploma.

Artigo 58.°
Outras Causas para Interrupção do Serviço

1 — A Entidade Gestora poderá também interromper o fornecimento de água, nas 

seguintes situações:

a) Quando houver avarias ou obras nas canalizações da rede predial, desde que 

previamente requerido pelo responsável nos termos do artigo 55.°;

b) Quando as canalizações do sistema predial deixarem de oferecer condições de 

defesa da potabilidade da água, verificada pelas autoridades sanitárias;

c) Quando a instalação predial estiver a causar danos a habitações vizinhas;

d) Quando a Entidade Gestora, nos termos do artigo 121.°, pretenda proceder ao 

levantamento das canalizações;

e) Quando se verifique prejuízo à Entidade Gestora por existência de fuga na rede 

particular a montante do contador.

2 — Nos casos referidos no número anterior, a suspensão poderá ser feita de ime-

diato.

Artigo 59.°
Restabelecimento do Fornecimento

1 — O restabelecimento do fornecimento de água por motivo imputável ao utiliza-

dor depende da correção da situação que lhe deu origem.

2 — No caso da mora no pagamento, o restabelecimento depende da prévia liqui-
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dação de todos os montantes em dívida, ou da subscrição de um acordo de pagamento, 

incluindo o pagamento da tarifade restabelecimento, referente aos encargos com 

deslocação/corte de fornecimento.

3 — O restabelecimento do fornecimento é efetuado no prazo máximo de 2 dias 

úteis após a regularização da situação que originou a interrupção.

TÍTULO III
Saneamento de Águas Residuais Urbanas

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 60.°
Prevenção de Contaminação

1 — Não é permitida a ligação entre um sistema predial de drenagem e qualquer 

sistema que possa permitir o retrocesso de águas residuais nas tubagens daquele 

sistema.

2 — A drenagem de águas residuais deve ser efetuada sem pôr em risco o sistema 

público de abastecimento de água, impedindo a sua contaminação, quer por contacto, 

quer por aspiração de água residual em casos de depressão.

3 — Todos os aparelhos sanitários devem ser instalados de modo a evitar a contami-

nação da rede predial de distribuição de água.

Artigo 61.°
Descargas Permitidas

1 — Em sistemas de drenagem de águas residuais domésticas é permitida a rejeição, 

para além destas, de águas residuais industriais com autorização de descarga de acor-

do com o n.° 1 do artigo 88.°.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, em sistemas de drenagem de 

águas pluviais é também permitido o lançamento das águas provenientes de:

a) Rega de jardins e espaços verdes, lavagem de arruamentos, pátios e parques de 

estacionamento não cobertos, e todas aquelas que, de um modo geral, são recolhidas 
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pelas sarjetas, sumidouros ou ralos;

b) Piscinas, sempre que não seja possível a sua rejeição no sistema de drenagem de 

águas residuais domésticas;

c) Drenagem do solo.

3 — A descarga no sistema de drenagem de águas residuais domésticas das águas 

referidas na alínea b) do número anterior será obrigatoriamente objeto de medição 

ou estimativa e faturada ao Utilizador, se a origem da água for de captações próprias.

Artigo 62.°
Descargas Interditas

1 — Sem prejuízo do disposto em legislação especial, é interdita a rejeição no siste-

ma público de drenagem, qualquer que seja o seu tipo, diretamente ou por intermédio 

de tubagens dos sistemas prediais, de:

a) Matérias explosivas ou inflamáveis;

b) Matérias radioativas em concentrações consideradas inaceitáveis pela Entidade 

Gestora;

c) Efluentes de laboratórios ou de instalações hospitalares que, pela sua natureza 

química ou microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para 

a conservação das tubagens;

d) Entulhos, areias ou cinzas;

e) Águas residuais industriais a temperaturas superiores a 30°C;

f) Lamas extraídas de fossas séticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou 

dispositivos similares que resultem de operações de manutenção;

g) Águas residuais de unidades industriais, que contenham:

i) Compostos cíclicos hidroxilados e seus derivados halogenados;

ii) Matérias sedimentáveis, precipitáveis e flutuantes em tal quantidade que, por si 

ou após mistura com outras substâncias existentes nos coletores, possam pôr em risco 

a saúde do pessoal afeto à operação e manutenção dos sistemas públicos de drena-

gem ou as estruturas dos sistemas;

iii) Substâncias que impliquem a destruição dos processos de tratamento biológico;

iv) Substâncias que possam causar a destruição dos ecossistemas aquáticos ou 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



105

terrestres nos meios recetores;

v) Quaisquer substâncias que estimulem o desenvolvimento de agentes patogéni-

cos;

h) Águas industriais de azeite designadas por águas ruças, devendo ser promovido 

o seu transporte e tratamento apropriado;

i) Efluentes não tratados de indústrias de celulose e papel;

j) Efluentes de indústrias metalúrgicas, de petróleo e derivados;

k) Águas residuais que contenham gases nocivos ou outras substâncias que, por si 

só ou por interação com outras, sejam capazes de criar inconvenientes para o público 

ou para o pessoal afeto à operação e manutenção dos sistemas de drenagem;

l) Substâncias sólidas ou viscosas em quantidade ou dimensões que possam causar 

danos, obstruções ou qualquer outra interferência com o funcionamento dos sistemas 

de drenagem, tais como cabelos, fibras, escórias, lamas, palha, pelos, metais, vidros, 

cerâmicas, trapos, estopas, penas, alcatrão, plásticos, madeira, sangue, estrume, peles, 

vísceras de animais, embalagens de papel ou cartão, restos de comida, papel plastifi-

cado, fraldas e papel absorvente, cotonetes, lâminas de barbear, ou outros resíduos, 

triturados ou não;

m) Águas corrosivas capazes de danificar as estruturas e os equipamentos dos sis-

temas públicos de drenagem, designadamente, com pH inferior a 5,5 ou superior a 9,5;

n) Óleos e gorduras de origem vegetal, animal ou mineral, usados ou não;

o) Águas residuais industriais contendo quaisquer substâncias em concentrações 

superiores às constantes na tabela 1 do Anexo V e/ou previstas na autorização de 

descarga emitida nos termos do artigo 89.°, salvo as condições especiais previstas no 

artigo 85.°.

2 — Apenas a Entidade Gestora pode aceder à rede de drenagem, sendo proibido 

a pessoas estranhas a esta proceder:

a) À abertura de caixas de visita ou outros órgãos da rede;

b) Ao tamponamento de ramais e coletores;

c) À extração dos efluentes.
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Artigo 63.°
Prestação de Serviços de Limpeza e Desobstrução

1 — A Entidade Gestora presta serviços de limpeza e desobstrução em ramais de 

ligação e câmaras de ramal, se localizados na via pública.

2 — É da responsabilidade do utilizador o pagamento dos custos dos serviços de 

limpeza e desobstrução referidos no parágrafo 1, caso estes resultem de uma má utili-

zação dos sistemas prediais imputável àquele;

3 — A Entidade Gestora presta, ainda, serviços de limpeza e desobstrução em redes 

prediais, se localizadas na via pública, a expensas do utilizador.

Artigo 64.°
Conceção, Dimensionamento e Construção de Fossas Séticas

1 — As fossas séticas devem ser reservatórios estanques, concebidos, dimensiona-

dos e construídos de acordo com critérios adequados, tendo em conta o número de 

habitantes a servir, e respeitando nomeadamente os seguintes aspetos:

a) Podem ser construídas no local ou prefabricadas, com elevada integridade es-

trutural e completa estanquidade de modo a garantirem a proteção da saúde pública 

e ambiental;

b) Devem ser compartimentadas, por forma a minimizar perturbações no compar-

timento de saída resultantes da libertação de gases e de turbulência provocada pe-

los caudais afluentes (a separação entre compartimentos é normalmente realizada 

através de parede provida de aberturas laterais interrompida na parte superior para 

facilitar a ventilação);

c) Devem permitir o acesso seguro a todos os compartimentos para inspeção e 

limpeza;

d) Devem ser equipadas com defletores à entrada, para limitar a turbulência cau-

sada pelo caudal de entrada e não perturbar a sedimentação das lamas, bem como 

à saída, para reduzir a possibilidade de ressuspensão de sólidos e evitar a saída de 

materiais flutuantes;

2 — O efluente liquido à saída das fossas séticas deve ser sujeito a um tratamento 

complementar adequadamente dimensionado e a seleção da solução a adotar deve 
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ser precedida da análise das características do solo, através de ensaios de percolação, 

para evitar a sua capacidade de infiltração, bem como da análise das condições de 

topografia do terreno de implantação.

3 — Em solos com boas condições de impermeabilidade, deve, em geral, utilizar-se 

uma das seguintes soluções: poço de infiltração, trincheira de infiltração ou leito de in-

filtração.

4 — No caso de solos com más condições de permeabilidade, deve, em geral, uti-

lizar-se uma das seguintes soluções: aterro filtrante, trincheira filtrante, filtro de areia, 

plataforma de evapotranspiração ou lagoa de macrófitas.

5 — O utilizador deve requerer à autoridade ambiental competente a licença para 

descarga de águas residuais, nos termos da legislação aplicável para a utilização do 

domínio hídrico.

6 — A apresentação dos projetos e a execução das respetivas obras devem cum-

prir o estipulado na legislação e, vigor, designadamente o disposto no Decreto-Lei n.° 

555/99, de 16 de dezembro.

Artigo 65.°
Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Destino Final de Águas Residuais 

Domésticas ou de Lamas ou Efluentes de Fossas Séticas

1 — Em locais não abrangidos pela rede pública ou nos casos em que essa rede não 

esteja concluída, a Entidade Gestora presta o serviço de recolha das águas residuais 

domésticas ou de lamas ou efluentes de fossas séticas de instalações privadas, com 

vista à devida condução para tratamento e destino final.

2 — O serviço de recolha de águas residuais domésticas, é também disponibilizado 

aos utilizadores domésticos em cujas propriedades existam sistemas elevatórios priva-

tivos ligados à rede pública.

3 — Sem prejuízo dos números anteriores, poderá, em situações excecionais, ser 

efetuado o serviço constante do presente artigo, em locais dotados de rede pública 

de saneamento, enquanto se processa aos trabalhos necessários de remodelação das 

redes prediais, com vista à ligação à rede de saneamento, e dentro do prazo acordado 

pela Entidade Gestora.

4 — O encargo do serviço é da responsabilidade do proprietário.
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CAPÍTULO II
Sistemas Públicos

Artigo 66.°
Conceção Geral

1 — No Município de Vila Nova de Gaia os sistemas de drenagem pública são sepa-

rativos, não sendo permitida a interligação da rede de águas pluviais com a rede de 

saneamento de águas residuais domésticas.

2 — O sistema público de saneamento de águas residuais urbanas poderá abranger 

águas residuais industriais, desde que estas obedeçam aos parâmetros de receção 

fixados pela legislação em vigor e haja disponibilidade de transporte e tratamento.

3 — É da responsabilidade da Entidade Gestora a manutenção das redes de águas 

residuais que fiquem situadas nas vias públicas ou atravessem propriedades particu-

lares em regime de servidão, mesmo que o seu assentamento tenha sido realizado a 

expensas dos utilizadores, bem como os ramais de ligação aos prédios, incluindo as 

câmaras de ramal situadas na via pública.

Artigo 67.°
Coletores

1 — Os coletores de águas residuais que constituem o sistema público deverão ser 

executados em PP corrugado da classe de rigidez SN8 ou FFD específico para águas 

residuais.

2 — Nos casos do escoamento em pressão, ou em escoamento gravítico sempre 

que a Entidade Gestora verifique a sua necessidade, quer por motivos de traçado, per-

fil transversal ou longitudinal, localização e quer por outras condicionantes inerentes 

ao tipo de via, a tubagem a utilizar deverá ser em FFD específico para águas residuais. 

Poderá ser proposta a utilização de tubagens noutros materiais homologados, sujeitos 

à aprovação prévia da Entidade Gestora.

3 — O diâmetro interior mínimo das tubagens a aplicar no Município de Vila Nova 

de Gaia é de 200 mm, correspondente ao diâmetro nominal de 200 mm em FFD e de 

250 mm em tubagens plásticas, para coletores de águas residuais domésticas.

4 — Para coletores de águas pluviais o diâmetro nominal mínimo é de 400 mm.
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5 — Nos casos do escoamento em pressão, os diâmetros das tubagens em FFD, ou 

noutro material aprovado pela Entidade Gestora, serão os que resultarem dos respeti-

vos dimensionamentos hidráulicos.

6 — Os coletores de águas pluviais com diâmetros até 1000 mm deverão ser execu-

tados em PP corrugado da classe de rigidez SN8 e em betão armado da classe 4 em 

diâmetros superiores.

7 — Os coletores de águas residuais pluviais podem ser executados com outros 

materiais para além dos referidos nos números anteriores quando considerados tecni-

camente adequados e aprovados pela Entidade Gestora.

Artigo 68.°
Componentes da Rede

1 — As câmaras de visita serão executadas nos termos definidos no Anexo III.

2 — As câmaras de visita onde confluam tubagens iguais ou superiores a 500 mm 

de diâmetro serão executadas em betão armado de acordo com as dimensões e as 

características definidas no Anexo III. Poderá ser proposta a construção de câmaras 

de visita com a utilização de outros materiais ou modelos ou, ainda, com outras di-

mensões, sendo obrigatoriamente objeto de apresentação de pormenor específico à 

Entidade Gestora e sujeito à sua aprovação.

3 — As câmaras de queda, onde confluam tubagens iguais ou superiores a 500 mm 

de diâmetro, serão executadas em betão armado, de acordo com as dimensões e carac-

terísticas definidas no Anexo III.

4 — As câmaras de visita com altura superior a 5 m serão dotadas de plataformas 

intermédias, nos termos do Anexo III.

5 — A instalação dos ramais de ligação deverá ser executada em simultâneo com a 

dos coletores.

6 — As sarjetas e os sumidouros serão executados nos termos definidos na legis-

lação aplicável, devendo as grelhas dos sumidouros serem dotadas de dobradiças e 

sistema antirroubo.
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CAPÍTULO III
Sistemas Prediais

Artigo 69.°
Conceção Geral

1 — Todos os novos edifícios deverão dispor de redes internas de águas residuais 

que obedeçam às disposições legais e regulamentares específicas.

2 — Os projetos devem ser concebidos de forma a:

a) Os efluentes domésticos serem dirigidos a câmaras de ramal construídas do lado 

do edifício que confina com a via pública ou, caso não seja possível, nos passeios ou 

faixas de rodagem, projetadas com uma saída independente para a ligação à rede 

pública de águas residuais domésticas, mesmo que ainda não exista ou não esteja 

disponível;

b) As águas pluviais serem dirigidas a câmaras de ramal construídas do lado do edi-

-fício que confina com a via pública ou, caso não seja possível, nos passeios ou faixas 

de rodagem, projetadas com uma saída independente para a ligação à valeta ou à rede 

pública de águas pluviais.

c) A ligação à rede pública de águas pluviais é autorizada verificando-se a existên-

cia de condicionalismos impeditivos ou impactos negativos no escoamento para a via 

pública, sendo neste caso obrigatória a implementação de soluções de eliminação de 

riscos de inundação, por entrada em carga da rede pública.

d) Os condicionalismos impeditivos ou impactos negativos referidos no parágrafo 

anterior podem ser devidos ao enquadramento urbanístico, ao perfil transversal do 

arruamento, à inexistência de passeio ou, ainda, à existência de sistemas elevatórios 

privativos.

3 — As câmaras de visita da rede predial devem ser construídas em conformidade 

com as características definidas nos n.   2, 3 e 4 do artigo 75.° para as câmaras de ra-

mal de ligação e nos termos do Anexo III.

4 — Não é permitida a interligação das redes entre diferentes prédios ou frações 

autónomas, salvo em situações de construção anterior à instalação do coletor no ar-

ruamento, onde se manifesta impossibilidade de ligação gravítica, e mediante a apre-

sentação da devida autorização de cedência de passagem.
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5 — A construção, conservação e manutenção do sistema predial, incluindo even-

tuais estações elevatórias e câmaras de ramal, são da responsabilidade do promotor, 

ou do proprietário, ou condomínio do edifício.

6 — Nas novas ligações à rede pública não é permitida a instalação na via pública de 

canalizações, câmaras de visita, estações elevatórias ou demais órgãos ou acessórios 

do sistema predial.

7 — Nas situações já existentes, a conservação e reparação das infraestruturas re-

feridas no ponto anterior é realizada pela Entidade Gestora a expensas do promotor, 

ou do proprietário, ou condomínio do edifício, salvo se se verificarem danos ou defi-

ciências provocadas por obstrução no coletor ou imputáveis a terceiros no âmbito do 

exercício de outras atividades.

8 — As obrigações atribuídas pelo n.° 5 aos proprietários dos prédios considerar-se- 

-ão transferidas para os seus usufrutuários, comodatários ou arrendatários quando 

estes as assumam perante a Entidade Gestora, nos termos do n.° 3 do artigo 17.°.

9 — As canalizações de águas residuais domésticas instaladas à vista devem ser 

identificadas com a cor castanha RAL 8007.

10 — Nos casos em que a rede predial esteja ou venha a ser instalada em parcelas 

que não sejam propriedade do próprio ou em logradouros de serventias das habita-

ções, a sua instalação e/ou manutenção será acordada caso a caso com a Entidade 

Gestora.

Artigo 70.°
Projetos

1 — Todos os projetos de construção ou de reparação apresentados ao Município, 

para aprovação, deverão conter o traçado das canalizações interiores incluindo os de 

ligações à rede pública de saneamento de águas residuais.

2 — Os projetos das redes interiores dos prédios devem incluir, de acordo com o 

Anexo I, dimensionamento hidráulico e memória descritiva e justificativa, além das 

peças desenhadas necessárias à representação do traçado seguido pelas canalizações 

e dos dispositivos da sua utilização.

3 — Os projetos das ligações das redes prediais às redes públicas estão sujeitos a 

aprovação da Entidade Gestora.

4 — Se o edifício for destinado para usos industriais, o projeto deverá obedecer às 

normas específicas constantes deste Regulamento.
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Artigo 71.°
Refluxo de Águas Residuais

1 — Para evitar o refluxo das águas residuais a ligação da rede predial à câmara de 

ramal de ligação deve de ser efetuada, a uma cota superior à da canelura, devendo ser 

executado ressalto interior, sempre que possível. Em caves, arrecadações e quintais 

situados a cotas inferiores às da via pública junto aos prédios, as canalizações e respe-

tivos acessórios dos sistemas de águas residuais interiores serão concebidos de forma 

a resistir à pressão resultante de eventual entrada em carga da tubagem.

2 — As águas residuais recolhidas em cota inferior à da via pública, mesmo que 

localizadas acima do nível do coletor público, devem ser elevadas para um nível igual 

ou superior ao do arruamento, atendendo ao possível funcionamento em carga do 

coletor público, evitando o alagamento das caves.

3 — Em casos especiais, e se aceite pela Entidade Gestora, a aplicação de soluções 

técnicas que garantam o não alagamento das caves pode dispensar a exigência do 

previsto no n.° 2 deste artigo.

4 — O proprietário é o único responsável pelo bom funcionamento dos dispositivos 

de proteção.

5 — A aprovação, pela Entidade Gestora, da ligação à rede pública, não implica 

qualquer responsabilidade desta perante danos que, eventualmente, possam advir das 

situações referidas nos números anteriores.

Artigo 72.°
Desativação de Sistemas de Tratamento e Desembaraçamento de Águas Residuais 

Domésticas Privativos (ETAR, fossas séticas e poços sumidouros)

1 — Logo que a ligação da rede predial à rede pública entre em funcionamento, os 

proprietários dos prédios onde existam ETAR, fossas séticas ou poços sumidouros 

são obrigados a desativá-los no prazo de 30 dias, após notificação por escrito ou em 

edital, removendo-os ou entulhando-os, depois de esvaziados e desinfetados.

2 — O não cumprimento do disposto no número anterior constitui contraordenação 

punida nos termos do artigo 114.° do presente Regulamento.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



113

Artigo 73.°
Fiscalização

1 — A execução das instalações de drenagem de águas residuais pode ser objeto de 

fiscalização da Entidade Gestora.

2 — O diretor da obra ou diretor de fiscalização de obra da obra deverá notificar por 

escrito à Entidade Gestora o seu início, com uma antecedência de três dias úteis, bem 

como a sua conclusão logo que verificada.

3 — Após concluída a obra, a Entidade Gestora procederá à vistoria das estações 

elevatórias e das câmaras de descompressão, e demais órgãos de tratamento ou pré- 

-tratamento se existentes, e das câmaras de ramal quando localizadas em domínio 

privado, e eventual ensaio das canalizações podendo exigir a presença do diretor da 

obra ou diretor de fiscalização de obra.

4 — A Entidade Gestora notificará as desconformidades que verificar nas obras 

executadas ao requerente e ao diretor da obra ou diretor de fiscalização de obra, que 

deverão ser corrigidas no prazo de 2 meses.

5 — Nos casos previstos no número anterior deverá ser requerida nova vistoria, sob 

pena de o processo de ligação ser considerado extinto.

CAPÍTULO IV
Interligação dos Sistemas

Artigo 74.°
Normas Comuns aos Ramais e Câmaras de Ramal

1 — Os ramais de ligação e câmaras de ramal localizados na via pública são parte 

integrante da rede pública, competindo à Entidade Gestora promover a sua instalação, 

conservação e manutenção.

2 — A título excecional, poderá a Entidade Gestora autorizar que a construção na 

via pública do ramal e da câmara de ramal seja executada pelo proprietário, com fis-

calização daquela, devendo o requerente, neste caso, dispor de prévia autorização do 

Município para intervenção no domínio público, assumindo todas as responsabilidades 

daí decorrentes.
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Artigo 75.°
Ramais de Ligação

1 — Os ramais de ligação serão executados com os materiais definidos no artigo 

66.°

2 — O diâmetro interior mínimo admitido nos ramais de ligação de águas residuais 

domésticas é de 125 mm, correspondendo ao diâmetro nominal de 150 mm em FFD e 

160 mm em tubagens plásticas, devendo o seu traçado ser retilíneo, tanto em planta 

como em perfil.

3 — No dimensionamento hidráulico sanitário dos ramais de ligação, deve atender-

-se ao caudal de cálculo e às seguintes regras:

4 — As inclinações não devem ser inferiores a 1 %, sendo aconselhável que se man-

tenham entre 2 % e 4 %;

5 — Para inclinações superiores a 15 % devem prever-se dispositivos especiais de 

ancoragem dos ramais;

6 — A altura de escoamento não deve exceder a correspondente a meia secção.

a) A inserção dos ramais de ligação nos coletores deverá ser efetuada mediante a 

interposição de acessório adequado, aprovado pela Entidade Gestora, para diâmetros 

menores de 200 mm, e a implantação de câmara de vista para diâmetros iguais ou 

superiores a 200 mm. Neste último caso, a concordância da ligação deve ser efetuada 

acima da cota inferior da canelura, para proteção e minimização de risco de obstrução 

do ramal de ligação.

b) Em casos excecionais, designadamente por motivos de condicionantes locais ou 

topográficas, poderão ser aceites pela Entidade Gestora outros tipos de ramal, como 

a inserção vertical no coletor.

Artigo 76.°
Câmaras de Ramal

1 — As câmaras de ramal deverão ser construídas nas condições referidas no n.° 2 

do artigo 68.° em locais acessíveis para efeitos de eventuais desobstruções.

2 — Nas câmaras de ramal situadas nos logradouros ou nos passeios, a dimensão 

mínima em planta não deve ser inferior a 80 % da sua altura, para alturas até 1 m, com 

o mínimo de 500 mm x 500 mm, dispondo, neste caso, das seguintes características:
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a) O corpo será constituído por blocos de betão, assente em fundação e ceresitado 

internamente, ou com outros materiais aceites pela Entidade Gestora;

b) A cobertura será plana, em betão armado dimensionado para as ações locais;

c) O dispositivo de fecho será constituído por tampa em FFD com as dimensões 

500 mm x 500 mm, sendo a respetiva classe definida de acordo com a NP EN 124.

d) Para alturas superiores a 1 m, as dimensões mínimas em planta são de secção 

circular com diâmetro interno de 1000 mm até à profundidade de 2,50 m e de 1200 

mm para profundidades superiores, e serão providas de soleira e de caneluras, de 

cobertura preferencialmente plana, dispositivo de fecho e degraus, com as seguintes 

outras características:

e) O corpo será constituído por anéis de betão armado, assente em fundação e ce-

resitado internamente, ou por outros materiais aceites pela Entidade Gestora;

f) A cobertura será plana ou troncocónica assimétrica, em betão armado dimensio-

nado para as ações locais;

g) A câmara de ramal será dotada de degraus interiores espaçados de 0,30 m, plas-

tificados segundo modelo aceite pela Entidade Gestora.

3 — As câmaras de ramal situadas nas faixas de rodagem terão as características 

definidas no número anterior, devendo o dispositivo de fecho ser constituído por tam-

pa em FFD dotadas de fecho de segurança e patilha antirroubo com as dimensões de 

600 mm de diâmetro, com a inscrição “Saneamento” ou “Pluvial”, conforme o tipo de 

rede, além da indicação correspondente à sua classe que será definida de acordo com 

a NP EN 124.

a) Em casos excecionais, designadamente por motivos de condicionantes locais ou 

topográficas, poderão ser aceites pela Entidade Gestora outros tipos de câmaras de 

ramal, desde que se verifiquem as condições necessárias à desobstrução do ramal.

b) A inserção das redes particulares nas câmaras de ramal deverá ser realizada a 

uma cota superior à da canelura, preferencialmente com queda guiada interiormente.

c) A construção das câmaras de ramal situadas nos logradouros é da responsabili-

dade dos proprietários, sujeita à fiscalização da Entidade Gestora.

4 — A situação atrás referida não é permitida em ligações de águas residuais indus-

triais, sendo neste caso obrigatória a sua construção em domínio público.
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Artigo 77.°
Ligação das Redes de Águas Residuais Industriais

A ligação das redes de águas residuais industriais está sujeita, ainda, às disposições 

específicas reguladas no Capítulo VI, do título III do presente Regulamento.

CAPÍTULO V
Utilização dos Sistemas

Artigo 78.°
Contrato de Recolha

1 — A prestação de serviço público de saneamento de águas residuais é objeto de 

contrato entre a Entidade Gestora e os utilizadores que disponham de título válido 

para a ocupação do imóvel.

2 — Quando o serviço de saneamento de águas residuais seja disponibilizado simul-

taneamente com o serviço de abastecimento de água, o contrato é único e engloba 

os dois serviços.

3 — Na coleta de águas residuais industriais será sempre celebrado contrato au-

tónomo, conforme impresso de modelo próprio da Entidade Gestora e instruído em 

conformidade com as disposições legais em vigor à data da sua celebração, no que 

respeita, nomeadamente, aos direitos dos utilizadores e à inscrição de cláusulas con-

tratuais gerais.

4 — Nas situações não abrangidas pelo n.° 2 do presente artigo, o serviço de 

saneamento considera-se contratado desde que haja efetiva utilização do serviço e a 

Entidade Gestora remeta por escrito aos utilizadores as condições contratuais da res-

petiva prestação.
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Artigo 79.°
Contratos Especiais

1 — São objeto de contratos especiais os serviços de recolha de águas residuais 

urbanas que, devido ao seu elevado impacto no sistema público de drenagem e tra-

tamento de águas residuais, devam ter um tratamento específico, designadamente, 

hospitais e complexos industriais e comerciais.

2 — Quando as águas residuais não domésticas a recolher possuam características 

agressivas ou perturbadoras dos sistemas públicos, os contratos de recolha devem 

incluir a exigência de pré-tratamento dos efluentes antes da sua ligação ao sistema 

público, de forma a garantir o respeito pelas condições de descarga, nos termos pre-

vistos nos termos previstos no artigo 61.°.

3 — Podem ainda ser definidas condições especiais para as recolhas temporárias 

nas seguintes situações:

a) Obras e estaleiro de obras;

b) Zonas destinadas à concentração temporária de população, nomeadamente co-

munidades nómadas e atividades com caráter temporário, tais como feiras, festivais e 

exposições.

4 — A Entidade Gestora admite a contratação do serviço em situações especiais, 

como as a seguir enunciadas, e de forma temporária:

a) Litígios entre os titulares de direito à celebração do contrato, desde que, por 

fundadas razões sociais, mereça tutela a posição do possuidor;

b) Na fase prévia à obtenção de documentos administrativos necessários à celebra-

ção do contrato.

5 — Na definição das condições especiais deve ser acautelado tanto o interesse da 

generalidade dos utilizadores como o justo equilíbrio da exploração do sistema de 

saneamento de águas residuais, a nível de qualidade e quantidade.
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Artigo 80.°
Alteração do Titular do Contrato

1 — Sempre que o contrato não esteja em nome dos proprietários dos prédios li-

gados à rede pública de águas residuais, são estes obrigados a comunicar à Entidade 

Gestora, por escrito e no prazo de 10 dias, a saída e a entrada dos titulares dos contra-

tos de coleta de águas residuais.

2 — Os proprietários que não cumpram o disposto no número anterior são res-pon-

sáveis pelos pagamentos vincendos no que refere aos serviços prestados pela Entida-

de Gestora, podendo ainda ser sancionados nos termos do artigo 114.°.

Artigo 81.°
Domicílio Convencionado

1 — O utilizador considera-se domiciliado na morada por si fornecida no contrato 

para efeito de receção de toda a correspondência relativa à prestação do serviço.

2 — Qualquer alteração do domicílio convencionado tem de ser comunicada pelo 

utilizador à Entidade Gestora, produzindo efeitos no prazo de 30 dias após aquela 

comunicação.

Artigo 82.°
Vigência dos Contratos

1 — O contrato de recolha de águas residuais, quando celebrado em conjunto com 

o contrato de abastecimento de água, produz os seus efeitos a partir da data do início 

do fornecimento de água.

2 — Nos contratos autónomos para a prestação do serviço de recolha de água resi-

duais considera-se que o contrato produz os seus efeitos:

a) Se o serviço for prestado por redes fixas, a partir da data de conclusão do ramal, 

salvo se o imóvel se encontrar comprovadamente desocupado;

b) Se o serviço for prestado por meios móveis, a partir da data da outorga do con-

trato.

3 — A cessação do contrato de recolha de águas residuais ocorre por denúncia, nos 
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termos do artigo 83.°, ou caducidade, nos termos do artigo 82.°.

4 — Os contratos de recolha de águas residuais referidos na alínea a) n.° 3 do artigo 

78.° são celebrados com o construtor ou com o dono da obra a título precário e cadu-

cam com a verificação do termo do prazo, ou suas prorrogações, fixado no respetivo 

alvará de licença ou autorização.

Artigo 83.°
Caducidade

1 — Nos contratos celebrados com base em títulos sujeitos a termo, a caducidade 

opera no termo do prazo respetivo.

2 — Os contratos referidos no n.° 3 do artigo 78.° podem não caducar no termo do 

respetivo prazo, desde que o utilizador prove que se mantêm os pressupostos que 

levaram à sua celebração.

3 — A caducidade tem como consequência a retirada imediata dos respetivos me-

didores de caudal, caso existam.

Artigo 84.°
Denúncia do Contrato

1 — Os utilizadores podem denunciar os contratos que tenham celebrado por mo-

tivo de desocupação do local de consumo, desde que o comuniquem, por escrito, à 

Entidade Gestora, indicando a sua nova morada para regularização final das suas obri-

gações contratuais.

2 — A Entidade Gestora denuncia o contrato caso, na sequência da interrupção do 

serviço de abastecimento ou de saneamento de águas residuais por mora no paga-

mento, o utilizador não proceda ao pagamento em dívida com vista ao restabeleci-

mento do serviço no prazo de dois meses.
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Artigo 85.°
Interrupção do Serviço

1 — À interrupção do serviço de coleta de águas residuais aplica-se, com as devidas 

adaptações o disposto no Capítulo VI, do Titulo II do presente Regulamento.

2 — A interrupção referida no número anterior, pode ocorrer ainda quando se 

verificar uma interligação não autorizada entre o sistema de drenagem de águas resi-

duais e o sistema de recolha de águas pluviais ou quando ocorrerem descargas não 

autorizadas nos termos deste Regulamento.

CAPÍTULO VI
Normas Específicas para a Descarga

de Águas Residuais Industriais

Artigo 86.°
Condições de Descarga de Águas Residuais Industriais

1 — A rejeição de águas residuais industriais em coletores públicos está sujeita à 

prévia autorização de descarga pela Entidade Gestora, subordinada à verificação de 

condições específicas inerentes às necessidades de conservação do sistema de dre-

nagem, de compatibilidade com os sistemas de tratamento e de preservação do meio 

ambiente e de defesa da saúde pública.

2 — Em situações em que em termos quantitativos ou qualitativos os caudais pos-

sam ter um impacto significativo nas infraestruturas do sistema de saneamento em 

alta de transporte, elevação ou tratamento e destino final, os termos da autorização 

serão articulados com a concessionária.

3 — A autorização de descarga, que pode ser concedida pelo prazo máximo de 3 

anos, é revogável a todo o tempo, sempre que as condições que lhe são subjacentes 

sofrerem alterações.

4 — As águas residuais industriais que entrem nos sistemas de drenagem e nas 

estações de tratamento de águas residuais urbanas, deverão estar sujeitas a um pré- 

-tratamento, nos termos do artigo seguinte, de forma a garantir que:

a) A saúde do pessoal que trabalha nos sistemas coletores e nas estações de trata-
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mento fique protegida;

b) Os sistemas de drenagem, as estações de tratamento de águas residuais e o 

equipamento conexo não sejam danificados;

c) O funcionamento das estações de tratamento das águas residuais não seja preju-

dicado;

d) As descargas das estações de tratamento não deteriorem o ambiente ou não 

impeçam as águas recetoras de cumprir o disposto na legislação a elas aplicável.

4 — Sem prejuízo do cumprimento das disposições legais em vigor relativas ao 

licenciamento de obras particulares, a Entidade Gestora não tomará parte em ne-

nhum processo de apreciação, nem de projetos, nem de obras de pré-tratamento, limi-

tando-se, exclusivamente, a controlar os resultados obtidos. No entanto, em casos 

evidentes de soluções não adequadas ou que não garantam a segurança ambiental, a 

Entidade Gestora pode pronunciar-se desfavoravelmente.

5 — Para além das limitações gerais impostas no presente Regulamento, os parâ-

metros característicos das águas residuais industriais não podem ultrapassar, em con-

centração, os Valores Máximos de Concentração (VMC) que constam no Anexo V ao 

presente Regulamento e/ou nas condições específicas de rejeição a definir na autori-

zação de descarga, salvo em condições especiais e excecionais descritas nos n.   7, 8 

e 9 do presente artigo.

6 — A Entidade Gestora poderá vir a exigir a análise a outros parâmetros e/ou o 

cumprimento de valores limites diferentes do Regulamento Municipal, nomeadamente 

constantes em diploma específico do setor de atividade onde se insere a unidade in-

dustrial ou em licença ambiental específica.

7 — Verificando-se que os parâmetros característicos das águas residuais industriais 

não cumprem os termos do Anexo V ou das condições especificas impostas na auto-

rização de descarga, a Entidade Gestora poderá autorizar a título excecional a sua 

rejeição, a pedido do utilizador industrial, após análise de viabilidade e de condicio-

nantes especiais de aceitação.

8 — Na situação atrás referida o tarifário aplicável é acrescido de tarifa por acrésci-

mo de carga poluente.

9 — Nos casos previstos no n.° 7, será obrigatória a realização de um programa de 

monitorização e medição da matéria oxidável e das substâncias inibidoras e tóxicas, 

que permita por um lado a deteção precoce de incumprimentos ou problemas na rede 

ou sistemas de saneamento, e por outro, a adequada correção ou resolução desses 

09.3 | SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 



122

problemas, no mais curto espaço de tempo.

10 — Não obstante as condições especiais previstas nos números anteriores, sem-

pre que se verifiquem danos nas infraestruturas do sistema de drenagem, impactos 

negativos sobre a proteção da saúde ou segurança dos funcionários afetos ao serviço 

de operação e manutenção do sistema, ou quaisquer riscos ou sobre o ambiente e 

população residente, proceder-se-á à interrupção temporária ou definitiva de recolha 

das águas residuais, com consequente revogação da autorização de descarga.

Artigo 87.°
Pré-Tratamento

1 — Nas instalações que produzam águas residuais industriais é obrigatória a insta-

lação, antes da câmara de ramal de ligação, em localização apropriada da rede pre-

dial, de um sistema de pré-tratamento adequado e justificado mediante apresentação 

do cálculo da remoção necessária, sujeito a apresentação junto da Entidade Gestora 

pelo utilizador industrial aquando da apresentação dos projetos das especialidades, se 

nova instalação, ou aquando do pedido de ligação das águas residuais industriais, se 

instalação existente.

2 — Com vista à remoção de poluentes específicos resultantes da atividade in-

dustrial e/ou de qualquer atividade acessória à atividade principal, mas que também 

origine águas residuais industriais, poderá ser exigida a construção de um órgão com-

plementar de pré-tratamento adequado às necessidades de remoção dos poluentes 

resultantes dessa atividade, designadamente:

a) Retentor de sólidos

b) Retentor de areias

c) Retentor de gorduras

d) Separador de Hidrocarbonetos

e) Tanque de regularização e/ou homogeneização

3 — Os utilizadores industriais deverão garantir a adequada manutenção dos siste-

mas de pré-tratamento, encaminhando os resíduos, lamas, areias, gorduras, óleos ou 

outros produtos ou substâncias resultantes dessa manutenção, para um destino final 

adequado, de acordo com a legislação aplicável, estando proibida a sua rejeição no 

sistema de saneamento de águas residuais.
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4 — As instalações de pré-tratamento referenciadas no presente artigo deverão ser 

mantidas, permanentemente, em bom estado de conservação, de forma a garantir o 

seu eficaz funcionamento.

5 — O utilizador industrial assume, no âmbito da autorização de descarga e das 

condições gerais do Regulamento, a responsabilidade sobre as opções técnicas e efi-

ciência dos sistemas de pré-tratamento, bem como de todos os procedimentos que 

adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de águas residuais 

industriais no coletor público de saneamento.

6 — Sem prejuízo do número anterior, a Entidade Gestora, sempre que julgue ne-

cessário, fiscalizará o funcionamento dos sistemas de pré-tratamento.

7 — A Entidade Gestora poderá aceitar, a título excecional, a dispensa de pré-

-tratamento, a pedido do utilizador industrial, desde que se verifiquem as normas 

gerais previstas neste Regulamento e os termos da autorização de descarga respetiva.

Artigo 88.°
Óleos e Gorduras. Hidrocarbonetos

1 — Os resíduos de gorduras alimentares provenientes de sistemas retentores de 

gorduras, deverão ser encaminhadas pelo Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos Ur-

banos ou para um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado, ou outro 

destino legalmente aceite, no respeito pela legislação aplicável, estando proibida a sua 

rejeição no coletor público de saneamento, pelo que, não deverão ser descarregadas 

nas instalações prediais de saneamento incluindo bancas de cozinha e sanitários.

2 — Os óleos alimentares usados, deverão ser encaminhados ou recolhidos por um 

operador de gestão de resíduos devidamente licenciado, ou outro destino legalmen-

te aceite, no respeito pela legislação aplicável aos óleos alimentares usados (OAU), 

estando proibida a sua rejeição no coletor público de saneamento, pelo que, não de-

verão ser descarregados nas instalações prediais de saneamento incluindo bancas de 

cozinha e sanitários.

3 — Os resíduos contendo óleos minerais provenientes de equipamentos separa-

dores de hidrocarbonetos, deverão ser encaminhados ou recolhidos por um operador 

de gestão de resíduos devidamente licenciado, ou outro destino legalmente aceite, no 

respeito pela legislação aplicável aos óleos usados, estando proibida a sua rejeição no 

coletor público de saneamento.
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Artigo 89.°
Pedido de Autorização de Descarga

1 — O pedido de autorização de rejeição de águas residuais industriais no sistema 

de drenagem público de águas residuais, deve ser apresentado pelo utilizador indus-

trial à Entidade Gestora.

2 — O pedido previsto no número anterior é efetuado em modelo próprio conforme 

o Anexo V.

3 — Sempre que ocorra uma das situações descritas nas alíneas seguintes, o utente 

deve requerer, nos 30 dias subsequentes à ocorrência de qualquer uma das alterações 

mencionadas, a renovação da autorização de descarga:

a) O estabelecimento registe um aumento de produção igual ou superior a 25 % da 

média das produções totais dos últimos 3 anos;

b) Se verifiquem alterações qualitativas ou quantitativas significativas das suas 

águas residuais;

c) Se verifiquem alterações no processo de fabrico ou qualquer alteração no ramo 

de atividade;

d) Ocorra alteração da titularidade do Utente Industrial.

4 — A renovação da autorização de descarga deve também ser requerida no prazo 

mínimo de 30 dias antes da sua caducidade.

5 — O pedido de renovação da autorização de descarga, em qualquer dos casos 

mencionados em 3 e 4, deverá ser instruído em conformidade com o modelo constan-

te no Anexo V.

Artigo 90.°
Autorização de Descarga

1 — Após a análise do pedido de autorização de descarga a Entidade Gestora pode:

a) Conceder a autorização de descarga;

b) Conceder a autorização de descarga com estabelecimento de um prazo para im-

plementação de ações corretivas necessárias, nomeadamente alterações ao processo 

de tratamento, instalação de medidores de caudal ou de dispositivos de monitoriza-
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ção do efluente.

c) Conceder a autorização de descarga com condições específicas;

d) Recusar a autorização de descarga, sendo comunicada ao utente a fundamenta-

ção do indeferimento.

2 — As autorizações de descarga são válidas por um período nunca superior a 3 

anos.

Artigo 91.°
Conteúdo da Autorização de Descarga

Na autorização de descarga constam os seguintes elementos, para além de outros 

que se considerem necessários:

a) Identificação do Utente Industrial;

b) Valores máximos de concentração a cumprir no efluente de descarga;

c) Periodicidade das descargas, se aplicável;

d) Programa de autocontrolo, especificando, nomeadamente, os parâmetros a ana-

lisar, métodos analíticos, precisão dos resultados, bem como a frequência e o tipo de 

amostragem e a periodicidade do envio dos registos à Entidade Gestora;

e) Outras condições específicas a respeitar;

f) Tarifário aplicável;

g) Termo do prazo da autorização de descarga.

Artigo 92.°
Medidor de Caudal

1 — É obrigatória a instalação de medidores de caudal de águas residuais em todas 

as instalações que produzam águas residuais industriais.

2 — A Entidade Gestora poderá aceitar a título excecional a dispensa de instalação 

de medidor de caudal, a pedido do utilizador industrial, sujeito a prévia inspeção e 

apreciação técnica por parte da Entidade Gestora.

3 — A dispensa referida no número anterior não poderá ser aceite nos seguintes 

casos:
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a) Utilizadores industriais que não consumam água da Entidade Gestora;

b) Utilizadores industriais com captações próprias ou outras origens de água.

4 — O medidor de caudal será do tipo aprovado pela Entidade Gestora, sendo a res-

petiva montagem, aferição e fiscalização da responsabilidade do utilizador industrial, 

devendo enviar à Entidade Gestora ou provar aquando da inspeção por parte desta, a 

aferição do equipamento.

Artigo 93.°
Autocontrolo das Descargas

1 — O titular da autorização deve instalar um sistema de autocontrolo analítico e 

de medição de caudal nos casos previstos, adequado à descarga efetuada, cujas ca-

racterísticas, procedimentos e periodicidade de envio de registos à Entidade Gestora, 

fazem parte integrante do conteúdo da autorização.

2 — A recolha de amostras para autocontrolo analítico deverá ser efetuada pela 

entidade externa responsável pela realização das análises laboratoriais.

3 — Os encargos decorrentes da instalação e exploração do sistema de autocontro-

lo são da responsabilidade do titular da autorização.

4 — O titular da autorização deve manter um registo atualizado dos valores do 

autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte da Entidade Gestora.

5 — O não envio dos resultados do autocontrolo, obriga à realização de inspeção e 

medições por parte da Entidade Gestora, sendo neste caso imputado ao utilizador in-

dustrial, o custo da realização das análises fixado em tarifário, bem como as despesas 

inerentes ao serviço e deslocação dos técnicos ao local.

Artigo 94.°
Inspeção e Fiscalização das Descargas

1 — A existência de um sistema de autocontrolo não impede a Entidade Gestora de 

proceder a ações de inspeção ou de fiscalização.

2 — Para efeitos do número anterior a Entidade Gestora ou qualquer entidade 

mandatada por aquela, pode, em qualquer altura, e sem necessidade de pré-aviso, efe-

tuar vistorias aos sistemas prediais e aos órgãos de pré-tratamento, com vista à pre-

venção e repressão de ações que afetem a drenagem das águas residuais urbanas e 
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a sua depuração ou que ultrapassem os limites definidos na autorização de descarga.

3 — Compete à Entidade Gestora assumir os encargos inerentes à execução das 

ações referidas no número anterior, sem prejuízo dos encargos referidos no n.° 4 do 

artigo anterior serem suportados pelo titular da autorização, quando se demonstre 

que as condições subjacentes a esta não estão a ser cumpridas.

4 — Para efeitos medições no efluente industrial, a jusante das instalações de pré- 

-tratamento, terá de existir, dentro de uma câmara de inspeção, um medidor de caudal 

nos casos previstos, e uma câmara de visita para recolha de amostras, cujas caracte-

rísticas específicas serão definidas na autorização de descarga.

5 — O titular da autorização deverá fornecer à Entidade Gestora todas as informa-

ções necessárias ao desempenho das funções de inspeção ou fiscalização.

6 — Da inspeção será lavrado um auto onde constarão os seguintes elementos:

a) Data, hora e local da inspeção;

b) Identificação do(s) responsáveis da Entidade Gestora e da unidade industrial 

presentes;

c) Operações e Controlo realizados;

d) Colheitas e medições realizadas ou análises a realizar;

e) Outros factos que se considere oportuno exarar;

7 — No decurso de uma inspeção poderão ser recolhidas, amostras pontuais ou 

compostas, para análise de parâmetros selecionados pela Entidade Gestora, por um 

laboratório acreditado, subcontratado pela mesma.

8 — As amostras efetuadas no decurso de uma inspeção poderão ser recolhidas em 

duplicado caso o utilizador manifeste intenção de efetuar análises sob sua responsa-

bilidade num laboratório à sua escolha, destinando-se:

a) Um à Entidade Gestora para efeito de análises a efetuar;

b) Outro ao utilizador industrial para poder por si ser analisado, se assim o desejar;

9 — Aquando das amostragens, a Entidade Gestora emite um auto de colheita a 

assinar pelos responsáveis presentes, onde constarão, entre outros elementos e obser-

vações dignas de registo, informação sobre o tipo amostragem, identificação do (s) 

ponto(s) de amostragem, parâmetros a analisar e laboratório (s) onde serão realiza-

dos os ensaios.
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10 — No caso em que os resultados das análises efetuadas pela Entidade Gestora 

sobre a mesma amostra, forem manifestamente diferentes dos resultados apresenta-

dos pelo titular da autorização, a Entidade Gestora procederá a nova recolha de uma 

amostra para contra-análise, a ser realizada obrigatoriamente em laboratório acredita-

do pelo organismo nacional competente, podendo este ser escolhido sob proposta do 

utilizador, e constituindo os boletins de resultados analíticos deste último, prova para 

todos os efeitos previstos na lei ou no presente Regulamento.

11 — O utente industrial deve possuir em arquivo, nas instalações da unidade in-

dustrial, um processo devidamente organizado e atualizado referente à autorização 

de descarga, devendo nele incluir todos os elementos relevantes e disponibilizá-los 

sempre que solicitado pela Entidade Gestora em ações de fiscalização. Nesse dossier 

devem constar os resultados do autocontrolo efetuado pelo utente industrial.

Artigo 95.°
Descargas Acidentais

1 — Os utilizadores industriais devem tomar todas as medidas preventivas neces-

sárias, incluindo a construção de bacias de retenção de emergência, para que não 

ocorram descargas acidentais que possam infringir os condicionamentos previstos na 

autorização de rejeição.

2 — Se ocorrer alguma descarga acidental o utilizador industrial deve informar, 

sempre que possível de imediato, a Entidade Gestora, num prazo máximo de comu-

nicação de 24 horas, sob pena da instauração do correspondente procedimento con-

traordenacional.

Artigo 96.°
Incumprimento

O incumprimento, por parte do utilizador industrial, das obrigações estipuladas no 

presente capítulo, poderá dar lugar, para além da aplicação das coimas respetivas, ao 

fecho do seu ramal de ligação enquanto se verificar tal incumprimento, bem como ao 

cancelamento da autorização de descarga.
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TÍTULO IV
Estrutura Tarifária e Faturação dos Serviços

CAPÍTULO I
Estrutura Tarifária

Artigo 97.°
Incidência

1 — Estão sujeitos às tarifas relativas ao serviço de abastecimento de água, aos ser-

viços de saneamento de águas residuais todos os utilizadores finais que disponham de 

contrato, sendo as tarifas devidas a partir da data do início da vigência do contrato.

2 — Para efeitos da determinação das tarifas fixas e variáveis, os utilizadores são 

classificados como domésticos ou não domésticos.

Artigo 98.°
Estrutura Tarifária do Serviço de Abastecimento de Água

1 — Pela prestação do serviço de abastecimento de água são faturadas aos utiliza-

dores:

a) A tarifa fixa de abastecimento de água, devida em função do intervalo temporal 

objeto de faturação e expressa em euros por cada trinta dias;

b) A tarifa variável de abastecimento de água, devida em função do volume de 

água fornecido durante o período objeto de faturação, sendo diferenciada de forma 

progressiva de acordo com escalões de consumo para os utilizadores domésticos, ex-

pressos em      de água por cada trinta dias.

c) O montante correspondente à repercussão do encargo suportado pela Entidade 

Gestora relativo à taxa de recursos hídricos, nos termos do Decreto-Lei n.° 97/2008, 

de 11 de junho, e do Despacho n.° 484/2009, do Ministro do Ambiente, do Ordena-

mento do Território e do Desenvolvimento Regional publicado na 2.ª série do Diário 

da República de 09 de janeiro.

2 — As tarifas previstas no número anterior, englobam a prestação dos seguintes 

serviços:
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a) Fornecimento de água;

b) Execução de ramais de ligação, com as ressalvas previstas no presente regula-

mento de serviço;

c) Manutenção, conservação e renovação da rede e ramais de distribuição;

d) Disponibilização e instalação de contador totalizador por iniciativa da Entidade 

Gestora;

e) Leituras periódicas programadas e verificação periódica do contador;

f) Reparação e substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de 

corte, salvo se por motivo imputável ao utilizador;

3 — O consumo verificado nas bocas-de-incêndio particulares será faturado ao pre-

ço não doméstico, salvo nos casos de sinistro comunicados nos termos do artigo 35.°.

4 — Para além das tarifas do serviço de abastecimento de água referidas no n.° 1, 

são cobradas pela Entidade Gestora tarifas em contrapartida dos seguintes serviços 

auxiliares, designadamente:

a) Preço de celebração de contrato, novo ou por mudança do titular do contrato 

por averbamento ou outro motivo;

b) Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores;

c) Encargos com processo de corte e religação;

d) Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se 

comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador;

e) Leitura extraordinária de consumos de água decorrente de solicitação do utili-

zador;

f) Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a 

estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária;

g) Água perdida em roturas provocadas por terceiros;

h) Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento;

i) Outros serviços a pedido do utilizador, cobrados mediante cálculo casuístico, 

sempre em função dos custos suportados.
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Artigo 99.°
Tarifa Fixa do Serviço de Abastecimento de Água

1 — Aos utilizadores finais domésticos cujo contador possua diâmetro nominal igual 

ou inferior a 25 mm aplica-se a tarifa fixa única, expressa em euros por cada 30 dias.

2 — Aos utilizadores finais domésticos cujo contador possua diâmetro nominal su-

perior a 25 mm aplica-se a tarifa fixa prevista para os utilizadores não domésticos.

3 — Não é devida tarifa fixa se não existirem dispositivos de utilização nas partes 

comuns associados aos contadores totalizadores.

4 — A tarifa fixa faturada aos utilizadores finais não domésticos é diferenciado de 

forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador instalado.

Artigo 100.°
Tarifa Variável do Serviço de Abastecimento de Água

1 — A tarifa variável do serviço de abastecimento aplicável aos utilizadores domés-

ticos e não domésticos é calculada em função dos escalões de consumo, expressos em 

de água m  por cada 30 dias, fixados no tarifário em vigor.

2 — O valor final da componente variável do serviço devida pelo utilizador é calcu-

lado pela soma das parcelas correspondentes a cada escalão.

3 — A tarifa variável aplicável aos contadores totalizadores é calculada em função 

da diferença entre o consumo nele registado e o somatório do consumo dos contado-

res que lhe estão indexados.

Artigo 101.°
Estrutura Tarifária do Serviço de Saneamento de Águas Residuais

1 — Pela prestação do serviço de recolha de águas residuais são faturadas aos uti-

lizadores:

a) A tarifa fixa de recolha de águas residuais, devida em função do intervalo tempo-

ral objeto de faturação e expressa em euros por cada trinta dias;

b) A tarifa variável de recolha de águas residuais, devida em função do volume de 

água residual recolhido ou estimado durante o período objeto de faturação, expressa 

em euros, por      de água, por cada 30 dias.
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c) O montante correspondente à repercussão do encargo suportado pela Entidade 

Gestora relativo à taxa de recursos hídricos, nos termos do DL 97/2008, de 11/06 e 

do Despacho 484/2009, do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 

do Desenvolvimento Regional publicado na 2.ª série do Diário da República de 09/01.

2 — Para os utilizadores que não disponham de ligação à rede fixa, são aplicadas as 

tarifas de limpeza das fossas séticas previstas no artigo 104.°.

3 — A indexação ao consumo de água não se aplica quando o utilizador compro-

ve ter-se verificado uma rotura predial de abastecimento público de água e a água 

perdida não ter sido recolhida pela rede de saneamento. A indexação ao consumo de 

água não se aplica quando o utilizador comprove ter-se verificado uma rotura predial 

de abastecimento público de água e a água perdida não ter sido recolhida pela rede 

de saneamento. A indexação ao consumo de água não se aplica quando o utilizador 

comprove ter-se verificado uma rotura predial de abastecimento público de água e a 

água perdida não ter sido recolhida pela rede de saneamento.

4 — As tarifas previstas nos números anteriores englobam a prestação dos seguin-

tes serviços:

a) Recolha e encaminhamento de águas residuais;

b) Execução de ramais de ligação, com as ressalvas previstas no presente regula-

mento de serviço;

c) Manutenção, conservação e renovação de caixas de ligação de ramal, salvo se 

por motivo imputável ao utilizador.

5 — No caso de o utilizador não ser consumidor de água fornecida pela Entidade 

Gestora, o preço de disponibilidade abrange o valor da disponibilidade acrescido do 

valor devido pela utilização do sistema de saneamento, tendo por base o consumo de 

água médio de utilizadores com características similares no âmbito do território muni-

cipal verificado no ano anterior.

6 — No caso de coleta de águas residuais industriais, o preço de disponibilidade é 

calculado:

a) em função do volume de água residual recolhido ou estimado durante o período 

objeto de faturação, e expressa em  m  de água por cada trinta dias;

b) em função do efluente descarregado na rede, se existirem captações próprias, 

medido através de dispositivo apropriado, do tipo aprovado pela Entidade Gestora.
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7 — Para além das tarifas de recolha de águas residuais referidas no n.° 2, são co-

bradas pela Entidade Gestora tarifas como contrapartida dos seguintes serviços auxi-

liares:

a) Realização de vistorias ou ensaios aos sistemas prediais e domiciliários de sanea-

mento a pedido dos utilizadores;

b) Desobstrução de sistemas prediais e ramais de ligação de saneamento;

c) Recolha, transporte e destino final de águas residuais domésticas, de lamas ou 

efluentes de fossas séticas de instalações privativas, através de meios móveis;

d) Análises realizadas às unidades industriais aquando de inspeções e que revela-

ram incumprimentos (o boletim completo ou apenas os parâmetros não conformes);

e) Tarifa por acréscimo da carga poluente das unidades industriais;

f) Ações de inspeção a pedido do utente industrial.

8 — Na situação prevista no n.° 3, a tarifa variável de saneamento é aplicada ao vo-

lume médio do utilizador, apurado entre as duas últimas leituras efetuadas pela En-

tidade Gestora, antes de verificada a rotura predial, ou, na ausência de qualquer leitura, 

aplicada ao consumo médio de utilizadores com características similares no âmbito do 

território municipal.

Artigo 102.°
Tarifa Fixa do Serviço de Saneamento de Águas Residuais

Aos utilizadores do serviço prestado através de redes fixas aplica-se uma tarifa fixa 

expressa em euros por cada 30 dias, diferenciada em função da tipologia dos utiliza-

dores.

Artigo 103.°
Tarifa Variável

1 — A tarifa variável do serviço prestado através de redes fixas aplicável aos utili-

zadores domésticos e não domésticos é calculada em função dos escalões de volu-

me expresso em m  de águas residuais recolhidas, por cada 30 dias, fixados no tarifário 

em vigor.

2 — O valor final da componente variável do serviço devida pelos utilizadores do-

mésticos é calculado pela soma das parcelas correspondentes a cada escalão.
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3 — Quando não exista medição através de medidor de caudal, o volume de águas 

residuais recolhidas corresponde ao produto da aplicação de um coeficiente de reco-

lha de referência de âmbito nacional.

4 — Para aplicação do coeficiente de recolha previsto no número anterior e sempre 

que o utilizador não disponha de serviço de abastecimento e comprovadamente pro-

duza águas residuais urbanas a partir de origens de águas próprias, o respetivo con-

sumo é estimado em função do consumo médio dos utilizadores com características 

similares, no âmbito do território municipal, verificado no ano anterior, ou de acordo 

com outra metodologia de cálculo definida no contrato de recolha.

Artigo 104.°
Tarifário pelo Serviço de Recolha, Transporte e Destino Final

de Águas Residuais Domésticas e de Lamas

ou Efluentes de Fossas Séticas Provenientes de Sistemas Privativos

Pela recolha, transporte e destino final de águas residuais domésticas e de lamas ou 

efluentes de fossas séticas de sistemas privativos, através de meios móveis é devida 

uma tarifa fixa pelo serviço prestado.

Artigo 105.°
Tarifários Especiais

1 — Os utilizadores domésticos podem beneficiar da aplicação de tarifários espe-

ciais nas seguintes condições:

a) Tarifário social, aplicável às pessoas singulares em situação de carência econó-

mica, nomeadamente, aos beneficiários de complemento solidário para idosos, rendi-

mento social de inserção, subsídio social de desemprego, pensão social de invalidez, 

pensão social de velhice, ou cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual 

ou inferior a ¤ 5 808,00, acrescido de 50% por cada elemento do agregado familiar 

que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10;

b) Tarifário familiar, aplicável a utilizadores cujo agregado familiar seja composto 

por mais de 4 pessoas.

2 — O tarifário social para utilizadores domésticos consiste em:
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a) Redução em 30% do valor das tarifas fixas;

b) Aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do primeiro escalão, 

até ao limite mensal de 10 m .

3 — O tarifário familiar consiste no alargamento dos escalões de consumo, confor-

me previsto no tarifário aprovado nos termos do artigo 107.°.

4 — Os utilizadores não domésticos como as instituições de beneficência, assistên-

cia, cultura e desporto e outras entidades de reconhecida utilidade pública, poderão 

beneficiar de tarifário social aplicável exclusivamente aos usos decorrentes da sua ati-

vidade principal, conforme previsto no tarifário aprovado nos termos do artigo 107.°.

5 — O Município de Vila Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia, utilizadores não 

domésticos, beneficiam de tarifário social, conforme previsto no tarifário aprovado 

nos termos do artigo 107.°.

Artigo 106.°
Acesso aos Tarifários Especiais

1 — A aplicação de tarifário especial aos utilizadores domésticos depende da apre-

sentação de pedido dirigido à Entidade Gestora juntamente com os seguintes docu-

mentos:

a) Comprovativos da situação de carência económica prevista no n.° 1, alínea a) do 

artigo anterior, para benefício de tarifário social.

b) Comprovativos da composição do agregado familiar, nomeadamente cópia da 

declaração de IRS ou atestado da junta de freguesia, para benefício de tarifário fami-

liar.

2 — A aplicação de tarifário especial aos utilizadores não domésticos depende da 

apresentação de pedido dirigido à Entidade Gestora juntamente com os seguintes 

documentos:

a) Estatutos da entidade;

b) Declaração de utilidade pública, quando aplicável;

c) Requerimento de vistoria técnica.

3 — A aplicação dos tarifários especiais tem a duração de 1 ano, prazo ao fim do 

qual deve ser renovada a prova referida nos números anteriores.
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4 — Estão dispensados do pedido de aplicação de tarifário especial o Município de 

Vila Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia, benefício que é concedido sem prazo.

Artigo 107.°
Aprovação dos Tarifários

1 — Os tarifários de abastecimento de água, serviço de saneamento de águas resi-

duais e recolha de resíduos sólidos são aprovados pela Câmara Municipal, sob propos-

ta do Conselho de Administração da Entidade Gestora até ao termo do mês de 

novembro do ano civil anterior àquele a que respeitem.

2 — Os tarifários são aplicados aos volumes de água fornecida e de águas residuais 

recolhidas, a partir de 1 de janeiro de cada ano.

3 — O tarifário é disponibilizado nos locais de afixação habitualmente utilizados 

pelo município, nos serviços de atendimento da Entidade Gestora e ainda no respetivo 

sitio da Internet e do município, até ao dia 15 de dezembro do ano civil anterior àquele 

a que respeitem.

4 — A informação sobre a alteração de tarifários, a que se referem os números an-

teriores, acompanha a primeira fatura subsequente à sua aprovação, a qual tem que 

ser comunicada aos utilizadores antes da respetiva entrada em vigor.

CAPÍTULO II
Faturação

Artigo 108.°
Periodicidade e Requisitos da Faturação

1 — A periodicidade de emissão das faturas será, por regra, mensal.

2 — As faturas emitidas deverão discriminar os serviços prestados e as correspon-

dentes tarifas, podendo ser baseadas em leituras reais ou em estimativas de consumo, 

nos termos previstos nos artigos seguintes, bem como taxas legalmente exigíveis, 

devendo incluir, no mínimo informação sobre:

a) Valor unitário da componente fixa do preço do serviço de abastecimento e valor 

resultante da sua aplicação ao período de prestação do serviço identificado que está 

a ser objeto de faturação;
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b) Indicação do método de aferição do volume de água consumido, designadamen-

te, medição, comunicação de leitura ou estimativa da Entidade Gestora;

c) Quantidade de água consumida, repartida por escalões de consumo, quando 

aplicável;

d) Valores unitários da componente variável do preço do serviço de abastecimento 

aplicáveis;

e) Valor da componente variável resultante da sua aplicação aos consumos reali-

zados em cada escalão, discriminando eventuais acertos face a volumes ou valores 

faturados;

f) Preços aplicados a eventuais serviços auxiliares do serviço de abastecimento, 

que tenham sido prestados;

g) Informação, em caixa autónoma, relativa ao custo médio unitário dos serviços 

prestados “em alta” pela Entidade Gestora dos serviços de abastecimento de água;

h) Valor unitário da componente fixa do preço do serviço de saneamento e valor 

resultante da sua aplicação ao período de prestação do serviço identificado que está 

a ser objeto de faturação;

i) Indicação do método de aferição do volume de efluente recolhido, designada-

mente, medição ou indexação ao volume de água consumida;

j) Quantidade de águas residuais urbanas recolhidas, repartida por escalões de con-

sumo, quando aplicável;

k) Valores unitários da componente variável do preço do serviço de saneamento, 

ou da percentagem aplicada ao valor faturado pelo serviço de abastecimento de água, 

conforme aplicável;

l) Valor da componente variável do serviço de saneamento, discriminando even-

tuais acertos face a volumes ou valores já faturados;

m) Preços aplicados a eventuais serviços auxiliares do serviço de saneamento, que 

tenham sido prestados;

n) Informação, em caixa autónoma, relativa ao custo médio unitário dos serviços 

prestados “em alta” pela Entidade Gestora do serviço de saneamento de águas resi-

duais.

3 — As faturas deverão necessariamente informar qual a data limite do seu paga-

mento.
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Artigo 109.°
Pagamento de Consumos

1 — O pagamento das faturas relativas aos serviços prestados deverá ser efetuado, 

até à data limite, por qualquer dos meios nos locais de cobrança indicados na respe-

tiva fatura.

2 — O pagamento das faturas cuja data limite de pagamento se encontre ultrapas-

sada, poderá ser efetuado nos balcões da Entidade Gestora ou mediante envio de 

cheque ou vale postal, acrescido dos juros de mora à taxa legal.

3 — Não é admissível o pagamento parcial das faturas quando esteja em causa 

tarifas fixas e variáveis associadas aos serviços de abastecimento de água e de sanea-

mento de águas residuais, bem como da taxa de recursos hídricos associada, que 

sejam incluídas na mesma fatura.

4 — O atraso no pagamento da fatura superior a 15 dias, para além da data limite de 

pagamento, confere à Entidade Gestora o direito de proceder à suspensão do serviço 

do fornecimento de água desde que o utilizador seja notificado com a antecedência 

mínima de 20 dias úteis relativamente à data em que venha a ocorrer, sendo cobrados 

ao utilizador a tarifa de restabelecimento, referente aos encargos com deslocação e 

corte de fornecimento.

5 — O aviso prévio de suspensão do serviço é enviado por correio registado ou 

ou-tro meio equivalente, sendo cobrados ao utilizador em mora os consequentes en-

cargos administrativos e de expediente.

6 — O valor devido pelo aviso prévio, a que se refere o número anterior, é publici-

tado anualmente no tarifário.

7 — Os juros de mora e os encargos administrativos e de expediente referidos nos 

números anteriores são regularizados no ato de pagamento no caso de ser efetuado 

nos balcões da Entidade Gestora ou incluídos na fatura seguinte nos restantes casos.

8 — Sempre que o consumo de determinado local seja considerado elevado em re-

lação ao seu consumo médio, poderá o utilizador apresentar pedido escrito à Entidade 

Gestora para efetuar o pagamento da fatura em prestações mensais, no máximo de 

12, sujeita aos respetivos juros de mora à taxa legal, devendo as faturas vincendas ser 

liquidadas até à data limite do seu pagamento.

9 — No caso de se verificarem perdas de água na rede predial e o consumo fatura-

do exceder os consumos dos últimos 6 meses, o utilizador poderá pagar a respetiva 
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fatura nas condições do número anterior.

10 — A apresentação de reclamação escrita alegando erros de medição de consumo 

de água suspende o prazo de pagamento da respetiva fatura caso o utilizador solicite 

a verificação extraordinária do contador após ter sido informado da tarifa aplicável.

Artigo 110.°
Pagamento Coercivo

1 — Quando os utilizadores não tenham satisfeito o pagamento das faturas dentro 

dos prazos fixados, ficarão sujeitos ao pagamento, além dos juros de mora legais, dos 

consequentes encargos administrativos e de expediente nos termos do artigo anterior 

exigindo-se coercivamente as importâncias em débito.

2 — Quando tiver de ser exigido coercivamente o pagamento de consumo de água, 

preço de disponibilidade, faturas de obras de ligação e reparação bem como danos 

causados no equipamento, sê-lo-á nos termos estabelecidos para cobrança de dívidas 

pelas autarquias, servindo de base à execução a respetiva certidão de dívida extraída 

pelos serviços competentes da Entidade Gestora.

Artigo 111.°
Prescrição e Caducidade

1 — O direito ao recebimento do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses 

após a sua prestação.

2 — Se, por qualquer motivo, incluindo o erro da Entidade Gestora, tiver sido paga 

importância inferior à que corresponde ao consumo efetuado, o direito do prestador 

ao recebimento da diferença caduca dentro de seis meses após aquele pagamento.

3 — O prazo de caducidade das dívidas relativas aos consumos reais não começa a 

correr enquanto a Entidade Gestora não puder realizar a leitura do contador por mo-

tivos imputáveis ao utilizador.
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Artigo 112.°
Arredondamento dos Valores a Pagar

1 — As tarifas são aprovadas com quatro casas decimais.

2 — Apenas o valor final da fatura, com IVA incluído, é objeto de arredondamento, 

feito aos cêntimos de euro em respeito pelas exigências do Decreto-Lei n.° 57/2008, 

de 26 de março.

Artigo 113.°
Acertos de Faturação

1 — Os acertos de faturação do serviço de abastecimento de água são efetuados:

a) Quando a Entidade Gestora proceda a uma leitura, efetuando-se o acerto relati-

vamente ao período em que esta não se processou;

b) Quando se confirme, através de controlo metrológico, uma anomalia no volume 

de água medido.

2 — Quando a fatura resulte em crédito a favor do utilizador final, o utilizador pode 

receber esse valor autonomamente até ao prazo de emissão da próxima fatura, proce-

dendo a Entidade Gestora à respetiva compensação nos períodos de faturação subse-

quentes caso essa opção não seja utilizada.

TÍTULO V
Fiscalização e Sanções

Artigo 114.°
Fiscalização

1 — A realização de quaisquer operações abrangidas pelo âmbito do presente Regu-

lamento está sujeita a fiscalização administrativa por parte da Entidade Gestora, sem 

prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades.

2 — No exercício da atividade de fiscalização, a Entidade Gestora é coadjuvada 

por funcionários e agentes qualificados para o efeito, a quem compete proceder ao 

levantamento de autos quando constatem situações que configurem contraordenações 
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e, bem assim, elaborar informações sobre outras situações de interesse para a normal 

gestão do serviço público de abastecimento de água e de drenagem de águas resi-

duais.

3 — Os autos de notícia levantados por agentes da Entidade Gestora darão, origem 

ao adequado procedimento contraordenacional e serão autuados ao respetivo pro-

cesso.

4 — A Entidade Gestora pode solicitar a colaboração de quaisquer autoridades ad-

ministrativas ou policiais.

5 — Sem prejuízo do previsto nos números anteriores, a Entidade Gestora notificará 

todos os organismos competentes quando sejam detetadas descargas suscetíveis de 

integrarem, nos termos de outros normativos legais, a prática de contraordenações 

ou crimes.

Artigo 115.°
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação, nos termos do artigo 72.° do Decreto-Lei n.° 

194/2009, de 20 de agosto, punível com coima de ¤ 1 500 a ¤ 3 740, no caso de pes-

soas singulares, e de ¤ 7 500 a ¤ 44 890, no caso de pessoas coletivas, a prática dos 

seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por 

sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:

a) O incumprimento da obrigação de ligação dos sistemas prediais aos sistemas 

públicos, nos termos do disposto no artigo 17.°;

b) Execução de ligações aos sistemas públicos ou alterações das existentes sem a 

prévia autorização da Entidade Gestora;

c) O uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipamento dos sistemas públicos.

2 — Constitui ainda contraordenação punível com coima de ¤ 500 a ¤ 3 000, no 

caso de pessoas singulares, e de ¤ 2 500 a ¤ 44 000, no caso de pessoas coletivas, a 

interligação de redes ou depósitos com origem em captações próprias a redes públi-

cas de distribuição de água.

3 — Constitui contraordenação, punível com coima de ¤ 250 a ¤ 1 500, no caso de 

pessoas singulares, e de ¤ 1 250 a ¤ 22 000, no caso de pessoas coletivas, a prática 

dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos 
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por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:

a) A permissão da ligação e abastecimento de água a terceiros, quando não autori- 

zados pela Entidade Gestora;

b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do conta-

dor;

c) O impedimento à fiscalização do cumprimento deste Regulamento e de outras 

normas vigentes que regulem o fornecimento de água por funcionários, devidamente 

identificados, da Entidade Gestora.

Artigo 116.°
Competência para Aplicação e Graduação das Coimas

1 — A instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das coimas, em 

conformidade com o disposto no artigo anterior, pertence, por delegação efetuada ao 

abrigo da alínea g) do artigo 3.° dos respetivos estatutos, ao Conselho de Administra-

ção da Entidade Gestora.

2 — A decisão que aplique uma coima é suscetível de impugnação judicial junto do 

Tribunal de Vila Nova de Gaia, nos termos fixados no Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 

de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.  354/89, de 17 de 

outubro, 13/95, de 5 de maio, e 244/95, de 14 de setembro, e pela Lei n.° 109/2001, de 

24 de dezembro.

3 — A determinação do montante da coima far-se-á em função da gravidade da 

contraordenação, o grau de culpa do agente e a sua situação económica e patrimonial, 

considerando essencialmente os seguintes fatores:

a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente e o patrimó-

nio público ou privado;

b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da contraordenação, 

devendo, sempre que possível, exceder esse benefício.

4 — Na graduação das coimas atende-se ainda ao tempo durante o qual se manteve 

a situação de infração, se for continuada.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



143

Artigo 117.°
Negligência

Todas as contraordenações previstas no artigo anterior são puníveis a título de ne-

gligência, sendo nesse caso reduzidas para metade os limites mínimos e máximos das 

coimas previstas no artigo anterior.

Artigo 118.°
Sanções Acessórias

1 — Independentemente das coimas aplicadas nos termos do artigo 115.°, o infrator 

poderá ser obrigado a regularizar as ligações indevidas e/ou a levantar as canaliza-

ções feitas sem respeito das regras e condicionantes técnicas previstas no presente 

Regulamento, no prazo máximo de oito dias úteis a contar da respetiva notificação.

2 — Não sendo dado cumprimento ao disposto no número anterior dentro do prazo 

indicado, a Entidade Gestora poderá efetuar o levantamento das canalizações men-

cionadas no número um do presente artigo, procedendo às cobranças das despesas 

feitas com esses trabalhos.

Artigo 119.°
Produto das Coimas

O produto das coimas consignadas neste Regulamento constitui receita da Entida-

de Gestora.

Artigo 120.°
Responsabilidade Civil e Criminal

O pagamento das coimas previstas no presente Regulamento não isenta o trans-

gressor da responsabilidade civil por perdas e danos, nem de qualquer procedimento 

criminal ou outro procedimento contraordenacional a que der motivo.
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TÍTULO VI
Reclamações

Artigo 121.°
Direito de Reclamar

1 — Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio, perante a 

Entidade Gestora, contra qualquer ato ou omissão desta e dos respetivos serviços ou 

agentes, que tenham lesado os seus direitos ou interesses legítimos legalmente pro-

tegidos.

2 — Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de reclamações 

onde os utilizadores podem apresentar as suas reclamações.

3 — Para além do livro de reclamações a Entidade Gestora disponibiliza mecanis-

mos alternativos para a apresentação de reclamações que não impliquem a desloca-

ção do utilizador às instalações da mesma, designadamente através do seu sítio da 

internet e do livro de reclamações online.

4 — A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de 22 dias úteis, no-

tificando o utilizador do teor da sua decisão e respetiva fundamentação.

5 — A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto na situação prevista no n.° 10 

do artigo 108.° do presente regulamento.

Artigo 122.°
Inspeção aos Sistemas Prediais no Âmbito de Reclamações de Utilizadores

1 — Os sistemas prediais ficam sujeitos a ações de inspeção da Entidade Gestora 

sempre que haja reclamações de utilizadores, perigos de contaminação ou poluição 

ou suspeita de fraude.

2 — Para efeitos previstos no número anterior, o proprietário, usufrutuário, como-

datário e/ou arrendatário deve permitir o livre acesso à Entidade Gestora desde que 

avisado, por carta registada ou outro meio equivalente, com uma antecedência míni-

ma de 8 dias, da data e intervalo horário, com amplitude máxima de 2 horas, previsto 

para a inspeção.

3 — O respetivo auto de vistoria deve ser comunicado aos responsáveis pelas ano-

malias ou irregularidades, fixando o prazo para a sua correção.
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4 — Em função da natureza das circunstâncias referidas no n.° 2, a Entidade Gestora 

pode determinar a suspensão do fornecimento de água e a recolha de águas residuais.

Artigo 123.°
Resolução Alternativa de Litígios

1 — Os litígios de consumo, no âmbito dos presentes serviços, estão sujeitos a arbi-

tragem necessária quando, por opção expressa dos utentes que sejam pessoas singu-

lares, sejam submetidos à apreciação do tribunal arbitral dos centros de arbitragem de 

conflitos de consumo legalmente autorizados.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os utilizadores podem submeter a 

questão objeto de litígio à arbitragem do CICAP — Centro de Informação de Consumo 

e Arbitragem do Porto, com os seguintes contactos:

Rua Damião de Góis, n.° 31, Loja 6, 4050-225 Porto Tel.:225 508 349/E-mail: cicap@

cicap.pt/Web: http://www.cicap.pt

3 — Os utilizadores podem ainda recorrer aos serviços de conciliação e mediação 

das entidades de resolução alternativa de litígios, identificados no sítio da internet da 

Entidade Gestora. 

4 — Quando as partes, em caso de litígio resultante dos presentes serviços, optem 

por recorrer a mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, suspendem-se, no 

decurso, os prazos previstos nos n.   1 e 4 do artigo 10.° da Lei n.° 23/96, de 26/07, na 

redação em vigor.

TÍTULO VII
Disposições Finais

Artigo 124.°
Disponibilização do Regulamento

1 — Na celebração de novo contrato é entregue cópia do Regulamento.

2 — O Regulamento estará disponível para consulta na Internet em www.aguasgaia.

pt e no Centro de Atendimento ao Utilizador, podendo ser adquirido em formato de 

papel por quem o desejar de acordo com o preço tabelado ou consultado gratuita-

mente.
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Artigo 125.°
Norma Revogatória

A partir da entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o Regulamento 

dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de Águas Residuais do 

Município de Vila Nova de Gaia, publicado na 2.ª série do Diário da República, em 9 de 

julho de 2009.

Artigo 126.°
Integração de Lacunas

Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regulamento é apli-

cável o disposto na legislação em vigor.

Artigo 127.°
Entrada em Vigor

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

República.

Siglas

PVC — Policloreto de Vinilo

PEAD — Polietileno de Alta Densidade

FFD — Ferro Fundido Dúctil

PP — Polipropileno

SN8 — Classe de rigidez nominal da tubagem

D400 — Classificação das tampas e grelhas segundo o nível de resistência às car-

gas de ensaio previstas na norma EN 124

NP EN 124 — Norma Portuguesa e Europeia para tampas de câmaras de visita

RAL 8007 — Padrão de cor ou concentrado de coloração castanha

RAL 6010 — Padrão de cor ou concentrado de coloração verde-escuro

CAE — Código de Classificação das Atividades Económicas

CBO5 — Carência Bioquímica de Oxigénio, em condições definidas (5 dias a 20°C), 

parâmetro expresso em mg O2/L
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CQO — Carência Química de Oxigénio, parâmetro expresso em mg O2/L

SST — Sólidos Suspensos Totais, parâmetro expresso em mg/L

pH — Parâmetro correspondente à expressão da atividade do ião hidrogénio

MO — Matéria oxidável

SIT — Substâncias Inibidoras e Tóxicas

ANEXO I

Elementos que instruem o projeto

Elementos que instruem um projeto de abastecimento de água e de águas residuais 

domésticas e pluviais — Redes prediais — em suporte digital mais uma cópia em papel.

Peças gerais:

Requerimento ao Presidente do Município indicando o número de processo de obra 

particular, nome do requerente, número de contribuinte, morada, contacto telefónico/ 

e-mail;

Termo de responsabilidade do autor do projeto com a assinatura reconhecida nos 

termos gerais de direito, ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do 

cartão de cidadão;

Medições;

Memória descritiva e justificativa indicando, nomeadamente:

Cálculos de dimensionamento de tubagens gerais, ramais e acessórios;

Cálculos de dimensionamento de poços de bombagem e condutas elevatórias;

Cálculos de dimensionamento de fossas séticas e poços sumidouros;

Cálculos de dimensionamento de cisternas.

Peças desenhadas:

Planta de localização (escala de 1:5000) com a implantação da construção;

Planta de implantação (escala de 1:500 ou 1:1000 ou 1:2000);

Cortes/alçados com o traçado das redes prediais, incluindo ligações às redes pú-

blicas;

Plantas dos pisos com o traçado das redes prediais, incluindo ligações às redes 

públicas;

Pormenores.
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Elementos que instruem um projeto de abastecimento de água e de águas residuais 

domésticas e pluviais — Operações de loteamento e Obras de urbanização — em su-

porte digital mais duas cópias em papel.

1 — Peças gerais:

Requerimento ao Presidente do Município indicando o número do processo de ope-

-ração de loteamento ou de obra de urbanização, nome do requerente, número de 

contribuinte, morada, contacto telefónico/ e-mail;

Termo de responsabilidade do autor do projeto com a assinatura reconhecida nos 

termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do 

cartão de cidadão;

Planta geral de localização da operação de loteamento ou da obra de urbanização 

(escala 1:5000);

Tipologia das construções;

Área total;

Número de lotes;

Número de fogos.

2 — Abastecimento de água:

Memória descritiva e justificativa, incluindo:

Cálculos de dimensionamento de tubagem e acessórios;

Cálculos de dimensionamento dos ramais de ligação;

Condições técnicas;

Medições/orçamento;

Planta com implantação das infraestruturas à escala de 1:500 ou 1:1000 ou 1:2000;

Esquema de nós.

3 — Águas residuais domésticas e pluviais:

a) Drenagem:

Memória descritiva e justificativa, incluindo:

Cálculos de dimensionamento de tubagem e acessórios;

Cálculos de dimensionamento dos ramais de ligação;
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Cálculos de dimensionamento de betão armado das câmaras de visita;

Condições técnicas;

Medições/orçamento;

Planta com implantação das infraestruturas à escala de 1:500 ou 1:1000 ou 1:2000;

Perfis longitudinais dos coletores;

Perfil transversal da vala;

Pormenores de câmaras de visita;

Pormenores de ramais de ligação e respetivas câmaras;

Pormenores de sarjetas e sumidouros.

b) Sistema elevatório, se necessário:

Memória descritiva e justificativa pormenorizada, identificando:

População total a servir;

Caudal, altura manométrica, potência, etc.;

Consumo anual de energia previsto;

Cálculo hidráulico sanitário;

Cálculos de dimensionamento de betão armado;

Definição dos arranjos exteriores;

Medições/orçamento;

Catálogos (sistema e elementos eletromecânicos);

Planta e cortes dos circuitos hidráulicos (escala de 1:200);

Definição de formas — plantas, cortes e alçados (escala de 1:50);

Desenhos de betão armado;

Quadro elétrico, circuito de iluminação e tomadas, traçado de cabos de força ele-

tromotriz, sinalização e telecomando.

c) Sistema de tratamento, se necessário:

Será objeto de projeto da especialidade.
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ANEXO II
Minutas n.° 1 e n.° 2

Minuta n.° 1

Termo de responsabilidade do autor do projeto de ___________________________1 

(conforme o anexo III da Portaria 113/2015 de 22 de abril) ____________________

_______________________2 , contribuinte n.° _______________________, morador 

na ________________________________________________________________, fre-

guesia de __________________, concelho de ____________________, inscrito na 

_____________________3 sob o n.° _________________, declara para efeitos do dis-

posto no n.° 1 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, que o projeto de ______________________ 1 , de que é autor, relativo à obra 

de _______________________________ 4 , localizada __________________________

______ 5, cujo ___________________________________________________________

____________ 6 foi requerido/apresentado7 por _______________________________

______________________________________________ 8, observa as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente __________________________________

______________________________________________________________________9

Assinatura10_______________________________Data_______________________

1 Identificação de qual o tipo de especialidade em questão
2  Nome e habilitação do autor do projeto
3 Indicar a associação pública de natureza profissional, anexando a respetiva de-cla-

ração
4 Indicação da natureza da operação urbanística a realizar
5 Localização da obra (rua, n.° de polícia e freguesia)
6 Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia
7 Indicar que foi “requerido” no caso de licenciamento ou “apresentado” no caso de 

comunicação prévia
8 Indicação do nome e morada do requerente
9 Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e especificas de cons-

trução, o alvará de loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como 
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justificar de forma fundamentada os motivos da não observância das normas técnicas 

e regulamentares, nos casos previstos do n.° 5 do artigo 10.° do RJUE
10 Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualifi-

cada, nomeadamente através do cartão de cidadão.

Minuta n.° 2

Termo de responsabilidade do diretor de obra/diretor de fiscalização de obra

(n.° 1 do artigo 63° do DL 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação)

_________________________________________1,  contribuinte  n.° ____________, 

morador na ____________________________________________________________

____, freguesia de __________________, concelho de ____________________, ins-

crito na _____________________2 sob o n.° _________________, declara, na quali-

dade de diretor de obra/diretor de fiscalização de obra, que a obra localizada em __

_________________________________ 3, correspondente ao n.° de processo cama-

rário______/_______ cujo titular é ________________________________________

________4, residente em ________________________, NIF ___________________, 

se encontra concluída desde ______________ 5 em conformidade com os projetos 

das redes prediais de abastecimento de água, águas residuais domésticas e águas 

residuais pluviais apresentados e com as condições da licença/comunicação prévia 

e que as alterações efetuadas ao projeto estão em conformidade com as disposições 

legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, estando em condições de ser ligada à 

rede pública.

Assinatura 6_________________________________ Data ________________________

1 Nome e habilitação do técnico.
2 Indicar associação pública de natureza profissional, anexando a respetiva declaração.
3 Localização da obra (rua, número de policia e freguesia)
4 Indicação do nome.
5 Indicação da data de conclusão da obra.
6 Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada,

nomeadamente através do cartão de cidadão.
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MARCO DE INCÊNDIO DERRUBÁVEL

9090

6

D'(mm)D(mm)

8

11090^

ANEXO III

Componentes de Rede

MARCO DE INCÊNDIO DERRUBÁVEL
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VÁLVULA DE DESCARGA

COM BOCA DE CHAVE

VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
COM BOCA DE CHAVE

COM BOCA DE CHAVE
VÁLVULA DE DESCARGA
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VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
COM BOCA DE CHAVE

COM BOCA DE CHAVE
VÁLVULA DE DESCARGA

RAMAL TIPO 

ESQUEMA TIPO PARA INSTALAÇÃO DE CONTADOR

2  -  válvula de selar tipo EPAL, de marca patenteada, do mesmo diâmetro  

ZONA LIVRE

32 4

3  -  Contador
4  -  Válvula de segurança 

CAIXA P/ CONTADOR

Diâmetros Largura(cm) Altura(cm) Profundidade(cm)

15 e 20mm

30 e 40mm

60 40 20

305080

406010050/80/100mm

ACESSÓRIOS A MONTAR
 PELO  CLIENTE  PELO  CLIENTE

ACESSÓRIOS A MONTAR
A DEFINIR PELA ENTIDADE GESTORA 

1

1  -  Tubagem de entrada de água para a habitação 

        da tubagem indicada em 1

ALVÉOLOS DOS CONTADORES
(Exemplo para contadores de 15 e 20 mm)

VÁLVULA DE SECCIONAMENTO 

COM BOCA DE CHAVE

Abastecimento de Água

Pormenores Construtivos
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RAMAL TIPO 

ESQUEMA TIPO PARA INSTALAÇÃO DE CONTADOR

2  -  válvula de selar tipo EPAL, de marca patenteada, do mesmo diâmetro  

ZONA LIVRE

32 4

3  -  Contador
4  -  Válvula de segurança 

CAIXA P/ CONTADOR

Diâmetros Largura(cm) Altura(cm) Profundidade(cm)

15 e 20mm

30 e 40mm

60 40 20

305080

406010050/80/100mm

ACESSÓRIOS A MONTAR
 PELO  CLIENTE  PELO  CLIENTE

ACESSÓRIOS A MONTAR
A DEFINIR PELA ENTIDADE GESTORA 

1

1  -  Tubagem de entrada de água para a habitação 

        da tubagem indicada em 1

ALVÉOLOS DOS CONTADORES
(Exemplo para contadores de 15 e 20 mm)
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MACIÇOS DE AMARRAÇÃO

PLANTAS CORTES QUADRO DE DIMENSÕES

MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
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Degraus em aço revestido
com polipropileno

< 
0.

40
m

< 0.16m

Degraus em aço revestido com
polipropileno

0.30m

0.16m

0.10m0.10m

>5%>5%

< 
0.

40
m

0.10m 0.10mØ 1.20m

Anel em betão armado pré-fabricado Anel em betão armado pré-fabricado

Anel em betão armado pré-fabricado

H

0.10m

0.
18

m

0.
30

m

H

Ø
 v

ar
ia

ve
l

Ø
 variavel

0.20m

0.
30

m

0.
10

m

0.
10

m

Ø 1.20m

< 
0.

40
m

Ø
 1

.2
0m

Ø 1.20m

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

 0
.6

0

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m

H
1

0.10m

Ø
 v

ar
ia

ve
l

Ø 1.20m0.10m

0.
30

m

H

Ø
 v

ar
i v

el

0.10m

0.10m
0.10m

0.
30

> 
0.

12
m0.60m

0.20m

Blocos maciços curvos de betão

Betão de 250Kg / m3

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

0.20m

Tampa em betão armado com armadura dupla 

Tubo

Tubagem

Tubagem

Blocos maciços curvos de betão

Betão de 250Kg / m3

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

(espessura 0.15m) # Ø10//0.10

0.10m Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Blocos maciços curvos de betão

0.10m
0.20m

ÁGUAS RESIDUAIS 

PORMENORES CONSTRUTIVOS
CÂMARAS DE VISITA E DE RAMAL TUBAGENS    500mm

Abastecimento de Água

Pormenores Construtivos
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Degraus em aço revestido
com polipropileno

< 
0.

40
m

< 0.16m

Degraus em aço revestido com
polipropileno

0.30m

0.16m

0.10m0.10m

>5%>5%

< 
0.

40
m

0.10m 0.10mØ 1.20m

Anel em betão armado pré-fabricado Anel em betão armado pré-fabricado

Anel em betão armado pré-fabricado

H

0.10m

0.
18

m

0.
30

m

H

Ø
 v

ar
ia

ve
l

Ø
 variavel

0.20m

0.
30

m

0.
10

m

0.
10

m

Ø 1.20m

< 
0.

40
m

Ø
 1

.2
0m

Ø 1.20m

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

 0
.6

0

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m

H
1

0.10m

Ø
 v

ar
ia

ve
l

Ø 1.20m0.10m

0.
30

m

H

Ø
 v

ar
i v

el

0.10m

0.10m
0.10m

0.
30

> 
0.

12
m0.60m

0.20m

Blocos maciços curvos de betão

Betão de 250Kg / m3

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

0.20m

Tampa em betão armado com armadura dupla 

Tubo

Tubagem

Tubagem

Blocos maciços curvos de betão

Betão de 250Kg / m3

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

(espessura 0.15m) # Ø10//0.10

0.10m Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Blocos maciços curvos de betão

0.10m
0.20m

ÁGUAS RESIDUAIS 

PORMENORES CONSTRUTIVOS
CÂMARAS DE VISITA E DE RAMAL TUBAGENS    500mm

L min. =0.50m

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

0.60m

0.
30

m

0.60m

Cobertura tronco-cónica assimétrica
em betão armado

H
> 

5.
00

0.
30

m

0.10m 0.10mØ 1.20m

Anel em betão armado pré-fabricado

Ø 8//0.15

# Ø 10//0.15

DEGRAU 

H
/2

H
/2

0.
15

m

Blocos Maciços Curvos de Betão

Câmara de visita com altura superior a 5,00m

0.60m

> 0.10m

L= 1.00m para alturas superiores 1.00m e até 2.50m
L= 1.20m para alturas maiores que 2.50m

L

Curva 87º 30´

igual a tubagem de saidaØ 

VARIAVEL

 0.10m

0.15m0.15m

L = 80% x H

0.60m

0.16m

Cobertura tronco-cónica assimétrica
em betão armado

LOCALIZADA EM LOGRADOUROS ou PASSEIOS

i = 10 %

H>1.00m
ALTURA

0.60m

0.
30

m

0.10m

0.
30

m

LOCALIZADA EM LOGRADOUROS, PASSEIOS, RUA ou BAÍA DE ESTACIONAMENTO

0.35

0.60m (Rua ou Baía de Estacionamento)

ALTURA
H<=1.00m

i=20% i=20%

Ø
 V

A
R

IA
V

E
L

BLOCOS   DE

BETÃO

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 1.20m0.10m

0.50m (Logradouro ou Passeio)

0.10m0.10m

 0.20m

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Betão de 250Kg / m3

 0.10m

 0.20m

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Betão de 250Kg / m3

0.20m

0.10m Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Blocos maciços curvos de betão

Blocos Maciços Curvos de Betão

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m
> 

0.
12

m

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m
> 

0.
12

m

0.50m

ÁGUAS RESIDUAIS 

PORMENORES CONSTRUTIVOS
CÂMARAS DE VISITA E DE RAMAL TUBAGENS    500mm
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L min. =0.50m

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

0.60m

0.
30

m

0.60m

Cobertura tronco-cónica assimétrica
em betão armado

H
> 

5.
00

0.
30

m

0.10m 0.10mØ 1.20m

Anel em betão armado pré-fabricado

Ø 8//0.15

# Ø 10//0.15

DEGRAU 

H
/2

H
/2

0.
15

m

Blocos Maciços Curvos de Betão

Câmara de visita com altura superior a 5,00m

0.60m

> 0.10m

L= 1.00m para alturas superiores 1.00m e até 2.50m
L= 1.20m para alturas maiores que 2.50m

L

Curva 87º 30´

igual a tubagem de saidaØ 

VARIAVEL

 0.10m

0.15m0.15m

L = 80% x H

0.60m

0.16m

Cobertura tronco-cónica assimétrica
em betão armado

LOCALIZADA EM LOGRADOUROS ou PASSEIOS

i = 10 %

H>1.00m
ALTURA

0.60m

0.
30

m

0.10m

0.
30

m

LOCALIZADA EM LOGRADOUROS, PASSEIOS, RUA ou BAÍA DE ESTACIONAMENTO

0.35

0.60m (Rua ou Baía de Estacionamento)

ALTURA
H<=1.00m

i=20% i=20%

Ø
 V

A
R

IA
V

E
L

BLOCOS   DE

BETÃO

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 1.20m0.10m

0.50m (Logradouro ou Passeio)

0.10m0.10m

 0.20m

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Betão de 250Kg / m3

 0.10m

 0.20m

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Betão de 250Kg / m3

0.20m

0.10m Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Blocos maciços curvos de betão

Blocos Maciços Curvos de Betão

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m
> 

0.
12

m

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m
> 

0.
12

m

0.50m

ÁGUAS RESIDUAIS 

PORMENORES CONSTRUTIVOS
CÂMARAS DE VISITA E DE RAMAL TUBAGENS    500mm
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0.
30

m

H

Anel em betão armado pré-fabricado

Ø 1.20m 0.10m0.10m

L=1.00m0.15m 0.15m

0.16m

BETÃO

BLOCOS   DE

i=20%i=20%

H<=1.00m
ALTURA

TAMPA DE CÂMARA DE RAMAL

LOCALIZADA NA RUA ou BAÍA DE ESTACIONAMENTO

- Classe D400
- Vedação hidráulica
- Em ferro fundído dúctil

- Abertura útil mínima 600 mm
- Com fecho de segurança e patilha anti-roubo

NFP 98312

4 - TAMPAS E ARO 
          NP EN 124

1 - AS PAREDES, BANQUETAS E CANELURAS DEVERÃO SER 
REBOCADAS INTERIORMENTE COM ARGAMASSA DE 600KG DE 
CIMENTO (TRAÇO 1:2 EM VOLUME) COM UMA ESPESSURA MÁXIMA 
DE 0.02m DE ACORDO COM A NP 881-71

2 - OS DEGRAUS SERÃO PLASTIFICADOS EM AÇO 

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

3 - A SOLEIRA ASSENTARÁ SOBRE UMA CAMADA DE BRITA
COM  0.20m DE ESPESSURA E UMA CAMADA DE BETÃO (C16/20), 
ARMADO COM MALHASOL AQ50, COM 0.10m DE ESPESSURA 

Tampa em ferro fundido dúctil, com caixilho para
vedação hidraulica, com a dimensão 0,50*0,50m
da classe B125(zonas pedonais) ou D400(zonas
de acesso aveiculos).

Piso anti-derrapante

RAHCEF RIRBA

Logotipo da entidade gestora

SANEAMENTO
ou

PLUVIAIS

SANEAMENTO
ou

 PLUVIAIS 

- Com logotipo da entidade gestora
- Com a inscrição da palavra " SANEAMENTO ou
   "PLUVIAIS"

 0.10m

 0.20m

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Betão de 250Kg / m3

 0.10m

 0.20m

Betão de 250Kg / m3

Brita

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Blocos Maciços Curvos de Betão

Blocos Maciços Curvos de Betão

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m
> 

0.
12

m

REVESTIDOS COM POLIPROPILENO

0.60m

ÁGUAS RESIDUAIS 

PORMENORES CONSTRUTIVOS
CÂMARAS DE VISITA E DE RAMAL TUBAGENS    500mm
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0.
30

m

H

Anel em betão armado pré-fabricado

Ø 1.20m 0.10m0.10m

L=1.00m0.15m 0.15m

0.16m

BETÃO

BLOCOS   DE

i=20%i=20%

H<=1.00m
ALTURA

TAMPA DE CÂMARA DE RAMAL

LOCALIZADA NA RUA ou BAÍA DE ESTACIONAMENTO

- Classe D400
- Vedação hidráulica
- Em ferro fundído dúctil

- Abertura útil mínima 600 mm
- Com fecho de segurança e patilha anti-roubo

NFP 98312

4 - TAMPAS E ARO 
          NP EN 124

1 - AS PAREDES, BANQUETAS E CANELURAS DEVERÃO SER 
REBOCADAS INTERIORMENTE COM ARGAMASSA DE 600KG DE 
CIMENTO (TRAÇO 1:2 EM VOLUME) COM UMA ESPESSURA MÁXIMA 
DE 0.02m DE ACORDO COM A NP 881-71

2 - OS DEGRAUS SERÃO PLASTIFICADOS EM AÇO 

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

3 - A SOLEIRA ASSENTARÁ SOBRE UMA CAMADA DE BRITA
COM  0.20m DE ESPESSURA E UMA CAMADA DE BETÃO (C16/20), 
ARMADO COM MALHASOL AQ50, COM 0.10m DE ESPESSURA 

Tampa em ferro fundido dúctil, com caixilho para
vedação hidraulica, com a dimensão 0,50*0,50m
da classe B125(zonas pedonais) ou D400(zonas
de acesso aveiculos).

Piso anti-derrapante

RAHCEF RIRBA

Logotipo da entidade gestora

SANEAMENTO
ou

PLUVIAIS

SANEAMENTO
ou

 PLUVIAIS 

- Com logotipo da entidade gestora
- Com a inscrição da palavra " SANEAMENTO ou
   "PLUVIAIS"

 0.10m

 0.20m

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Brita

Betão de 250Kg / m3

 0.10m

 0.20m

Betão de 250Kg / m3

Brita

Betão (C16/20) armado
com malhasol AQ50

Blocos Maciços Curvos de Betão

Blocos Maciços Curvos de Betão

Tampa e Aro em ferro fundido dúctil

Ø 6
Malha # Ø 10 // 0.10

0.
12

m
 ±

 0
.0

2m
> 

0.
12

m

REVESTIDOS COM POLIPROPILENO

0.60m

ÁGUAS RESIDUAIS 

PORMENORES CONSTRUTIVOS
CÂMARAS DE VISITA E DE RAMAL TUBAGENS    500mm
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PLANTA DE COBERTURA

PLANTA DE COBERTURA PLANTA

D

I

J

5%

5%

5%

5%

5%

A

B

3Ø12

3Ø12

CÂMARA DE VISITA 

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIREÇÃO 

CÂMARA DE VISITA 

3Ø12

3Ø12

PLANTA

L
L

CAIXAS DE VISITA TIPO I - H > 3.00M EM BETÃO
ARMADO

L

L

L

A

B

L

L

L

C

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIREÇÃO 

I

J

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS

PLANTA DE COBERTURA

PLANTA DE COBERTURA PLANTA

D

I

J

5%

5%

5%

5%

5%

A

B

3Ø12

3Ø12

CÂMARA DE VISITA 

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIREÇÃO 

CÂMARA DE VISITA 

3Ø12

3Ø12

PLANTA

L
L

CAIXAS DE VISITA TIPO I - H > 3.00M EM BETÃO
ARMADO

L

L

L

A

B

L

L

L

C

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIREÇÃO 

I

J

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS

PLANTA DE COBERTURA

PLANTA DE COBERTURA PLANTA

D

I

J

5%

5%

5%

5%

5%

A

B

3Ø12

3Ø12

CÂMARA DE VISITA 

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIREÇÃO 

CÂMARA DE VISITA 

3Ø12

3Ø12

PLANTA

L
L

CAIXAS DE VISITA TIPO I - H > 3.00M EM BETÃO
ARMADO

L

L

L

A

B

L

L

L

C

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIREÇÃO 

I

J

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS

CAIXAS DE VISITA TIPO I-H   3.00M

EM BETÃO ARMADO
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CORTE A-B CORTE C-D

5%

CÂMARA DE VISITA

CORTE I-J

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIRECÇÃO

L L

L

h

h

3.
00

m
>

H

h

Betão de 250Kg/m3

Betão de 250Kg/m3

CAIXAS DE VISITA TIPO I - H > 3.00M EM BETÃO
ARMADO

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS

CAIXAS DE VISITA TIPO I-H > 3.00M

EM BETÃO ARMADO
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CORTE A-B CORTE C-D

5%

CÂMARA DE VISITA

CORTE I-J

CÂMARA DE VISITA COM
MUDANÇA DE DIRECÇÃO

L L

L

h

h

3.
00

m
>

H

h

Betão de 250Kg/m3

Betão de 250Kg/m3

CAIXAS DE VISITA TIPO I - H > 3.00M EM BETÃO
ARMADO

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS

CAIXAS DE VISITA TIPO II-H < 3.00M

EM BETÃO ARMADO

QUEDA INFERIOR OU IGUAL A 0.60 m

PLANTA DE COBERTURA

PLANTA DE COBERTURA

C

PLANTA

G H

E

5%

F

5%

PLANTA

L

M

5%

5%

5%

E

F

L

M

CORTE L-M

CÂMARA DE VISITA

2Ø122Ø12

2Ø12

2Ø12 2Ø12

CÂMARA DE VISITA

CÂMARA DE VISITA

CÂMARA DE VISITA

L

L L

H

L

L L

L

L L

L

3.
00

m

>

G H

Betão de 250Kg/m3

Betão de 250Kg/m3

CÂMARA DE VISITA

CÂMARA DE VISITA

CAIXAS DE VISITA TIPO II - H < 3.00M EM BETÃO ARMADO

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS
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QUEDA INFERIOR OU IGUAL A 0.60 m

PLANTA DE COBERTURA

PLANTA DE COBERTURA

C

PLANTA

G H

E

5%

F

5%

PLANTA

L

M

5%

5%

5%

E

F

L

M

CORTE L-M

CÂMARA DE VISITA

2Ø122Ø12

2Ø12

2Ø12 2Ø12

CÂMARA DE VISITA

CÂMARA DE VISITA

CÂMARA DE VISITA

L

L L

H

L

L L

L

L L

L

3.
00

m

>

G H

Betão de 250Kg/m3

Betão de 250Kg/m3

CÂMARA DE VISITA

CÂMARA DE VISITA

CAIXAS DE VISITA TIPO II - H < 3.00M EM BETÃO ARMADO

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS
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CORTE E-F CORTE G-H

5%

CÂMARA DE VISITA

L
L

H
3.

00
m

>

H
3.

00
m

>

Betão de 250Kg/m3

CAIXAS DE VISITA TIPO II - H < 3.00M EM BETÃO ARMADO

3Ø12

3Ø12

REFORÇO NA PAREDE DE INSERÇÃO DO TUBO
(Armadura em ambas as faces)

ALÇADO

3Ø12

3Ø123Ø12

REFORÇO NA PAREDE DE INSERÇÃO DO TUBO
(Armadura em ambas as faces)

ALÇADO

- Classe D400
- vedação hidráulica
- Em ferro fundido dúctil

- Abertura útil mínima 600 mm
- Com fecho de segurança e patilha anti-roubo

NFP 98312

6 - TAMPAS E ARO 
NORMAS EN 124

2 - AS PAREDES, BANQUETAS E CANELURAS DEVERÃO SER 
REBOCADAS INTERIORMENTE COM ARGAMASSA DE 600KG DE 
CIMENTO (TRAÇO 1:2 EM VOLUME) COM UMA ESPESSURA MÁXIMA 
DE 0.02m DE ACORDO COM A NP 881-71

3 - OS DEGRAUS SERÃO PLASTIFICADOS EM AÇO 

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

4 - A LAJE INFERIOR ASSENTARÁ SOBRE UMA CAMADA DE BRITA
COM 0.20 m DE ESPESSURA E UMA CAMADA DE BETÃO (C16/20),
ARMADO COM MALHASOL AQ50, COM 0.10 m DE ESPESSURA

L = 1.80 m p/ 500mm < Ø < 1000mm
5 -

L    2.00 m p/  Ø >1000mm

DIMENSÕES DAS CÂMARAS DE VISITA:

- Com logotipo da entidade gestora
- Com a inscrição da palavra "PLUVIAIS" ou

1 - O BETÃO ARMADO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM
      A NP EN 206-1, TENDO EM CONTA A CLASSE DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL,
     AS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E O TIPO DE ESTRUTURA 

h > 1.80 m
>

  "SANEAMENTO" 

      REVESTIDOS COM POLIPROPILENO

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS

CAIXAS DE VISITA TIPO II-H < 3.00M

EM BETÃO ARMADO

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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CORTE E-F CORTE G-H

5%

CÂMARA DE VISITA

L
L

H
3.

00
m

>

H
3.

00
m

>

Betão de 250Kg/m3

CAIXAS DE VISITA TIPO II - H < 3.00M EM BETÃO ARMADO

3Ø12

3Ø12

REFORÇO NA PAREDE DE INSERÇÃO DO TUBO
(Armadura em ambas as faces)

ALÇADO

3Ø12

3Ø123Ø12

REFORÇO NA PAREDE DE INSERÇÃO DO TUBO
(Armadura em ambas as faces)

ALÇADO

- Classe D400
- vedação hidráulica
- Em ferro fundido dúctil

- Abertura útil mínima 600 mm
- Com fecho de segurança e patilha anti-roubo

NFP 98312

6 - TAMPAS E ARO 
NORMAS EN 124

2 - AS PAREDES, BANQUETAS E CANELURAS DEVERÃO SER 
REBOCADAS INTERIORMENTE COM ARGAMASSA DE 600KG DE 
CIMENTO (TRAÇO 1:2 EM VOLUME) COM UMA ESPESSURA MÁXIMA 
DE 0.02m DE ACORDO COM A NP 881-71

3 - OS DEGRAUS SERÃO PLASTIFICADOS EM AÇO 

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

4 - A LAJE INFERIOR ASSENTARÁ SOBRE UMA CAMADA DE BRITA
COM 0.20 m DE ESPESSURA E UMA CAMADA DE BETÃO (C16/20),
ARMADO COM MALHASOL AQ50, COM 0.10 m DE ESPESSURA

L = 1.80 m p/ 500mm < Ø < 1000mm
5 -

L    2.00 m p/  Ø >1000mm

DIMENSÕES DAS CÂMARAS DE VISITA:

- Com logotipo da entidade gestora
- Com a inscrição da palavra "PLUVIAIS" ou

1 - O BETÃO ARMADO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM
      A NP EN 206-1, TENDO EM CONTA A CLASSE DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL,
     AS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E O TIPO DE ESTRUTURA 

h > 1.80 m
>

  "SANEAMENTO" 

      REVESTIDOS COM POLIPROPILENO

ÁGUAS RESIDUAIS 

CÃMARAS DE VISITA PARA TUBAGENS     500mm>
PORMENORES CONSTRUTIVOS
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0.
40

m

0.20m

0.10m

0.10m

TERRENO COM NIVEL FREÁTICO ELEVADO

l

L=l+0.50m

DN

0.10mm

0.20m

0.
40

m

min.0.10m

DN

0.30m

TERRENO HÚMIDO

 I 

L= I+0.50m

1/4D

TERRENO NORMAL

0.10m

DN

0.20m

0.
40

m
 I 

L= I+0.50m

0.20m0.30m

0.10m

0.10m
0.30m

L= I+0.50m

 I 

0.
40

m

0.20m

DN

0.10m

0.05m

Malhasol AQ 50 (Não aplicar

0.20m0.30m

PROFUNDIDADE DA TUBAGEM 

 H
 >

 1
.0

0m
 H

 >
 1

.0
0m

0.30m

 H
 >

 1
.0

0m
 H

 <
 1

.0
0 

m

MENOR QUE 1.00 METRO

H > 2.0 m os valores de l serão acrescidos 

H < 2.0 m  I = DN + 0.60 m para DN  <  500mm

Valores de l
de 0.20 m por cada metro de profundidade
ou fracção além dos 2.0 m

H < 2.0 m  I = DN + 0.70 m para DN >  500mm

no caso de condutas de
abastecimento de água)

Betão simples de 250Kg/m3
(No caso de condutas de abastecimento de água
substituir por areia ou pó de pedra 
(compactação superior a 95% do ensaio proctor normal)
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VALA TIPO PARA RAMAIS

- Pavimento

0.60m

- Areia, pó de pedra ou terra escolhida de empréstimo se necessário

(Compactação superior a 95% do ensaio proctor normal)

- Terra da própria vala ou de empréstimo se necessário,  

 de altura inferior a 0.20m. (Compactação 
 superior a 90% do ensaio proctor normal)

- Areia isenta de argilas ou pó de pedra

- Tout Venant

0.
40

m

0.
10

m

0.
40

m

0.30m

- Tela de pré-sinalização 

 ( terra cirandada )

TELA DE PRÉ-SINALIZAÇÃO

ABASTECIMENTO   - Com a inscrição "ÁGUA"  e com as seguintes características:
material de base: PVC, largura: 300mm; espessura: 0.06mm;
côr de base: Azul; côr de impressão: Preto; comprimento de
inscrição: 290mm; largura de inscrição: 60mm; e distância 
entre inscrições: 200mm.

ÁGUAS RESIDUAIS - Com a inscrição "SANEAMENTO"  e com as seguintes características:
material de base: PVC, largura: 300mm; espessura: 0.06mm;
côr de base: Castanho; côr de impressão: Preto; comprimento de
inscrição: 290mm; largura de inscrição: 60mm; e distância 
entre inscrições: 200mm.

ÁGUAS RESIDUAIS - Com a inscrição "ÁGUAS PLUVIAIS" e com as seguintes características:
material de base: PVC, largura: 300mm; espessura: 0.06mm;
côr de base: Castanho/Cinzento; côr de impressão: Preto; comprimento 
de inscrição: 290mm; largura de inscrição: 60mm; e distância 
entre inscrições: 200mm.

DOMÉSTICAS

DE ÁGUA

PLUVIAIS

LEGENDA:

 H
 >

 0
.8

0 
m

DN

- Betão simples de 250Kg/m3

- Brita isenta de matéria orgânica

L= I+0.50m

l

  devidamente limpa e compactada em camadas 
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ANEXO IV
Valores Máximos de Concentração

Valores máximos de concentração de parâmetros característicos
de águas residuais industriais

para rejeição em coletores públicos de águas residuais

1 — Com exceção de casos particulares a definir pela Entidade Gestora, as águas 

residuais industriais rejeitadas nos sistemas de drenagem, emissários e intercetores, 

por qualquer Utilizador, não podem conter quaisquer substâncias indicadas na Tabela 

seguinte, em concentrações superiores, para cada substância, ao Valor Máximo de 

Concentração — VMC — indicado.

TABELA 1

Valores Máximos de Concentração de Parâmetros
Característicos das Águas Residuais Industriais

mg O2/l
mg O2/ l
mg SST/l

μS/cm
mg/l

mg P/l
mg/l
mg/l

mg/l Al
mg/l B
mg/l As
mg/l Pb
mg/l CN
mg/l Cu
mg/l Cr

mg/l Cr (VI)
mg/l Fe
mg/l Mn

500
1000
1000
3000
1000
20
100
1,0
10
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
2,0
1,0
2,5
2,0

CBO (20) ....................................................................
CQO5 ............................................................................
SST................................................................................
Condutividade .........................................................
Cloretos ......................................................................
Fósforo total ............................................................
Óleos e gorduras ..................................................... 
Aldeídos .....................................................................
Alumínio total .......................................................... 
Boro .............................................................................
Arsénio total .............................................................
Chumbo total ...........................................................
Cianetos totais ........................................................
Cobre total ................................................................
Crómio total ..............................................................
Crómio hexavalente ...............................................
Ferro total ..................................................................
Manganês Total .......................................................

Parâmetros
Expressão

dos 
resultados

VMC
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mg/l Ni
mg/l Sn

mg/l C6H5OH
mg/l Ag
mg/l Se
mg/l S

Mg/l Va
mg/l Zn

mg/l
mg/l

mg/l CL2
NMP/100 ml

mg/l C6H5OH
mg6/l S5

mg/l
mg N/l
mg N/l

mg/l NO
mg/l NO3

mg/l2

mg/l
Escala Sörensen

°C

2,0
2,0
1

1,5
0,05
2,0
10
5,0
10
15
1,0

10^8
20
1,0

1000
60
90
50
10
50
10

≥ 5,5 e ≤ 9,5
30

Níquel total
Estanho Total 
Fenóis
Prata total 
Selénio total
Sulfuretos 
Vanádio total
Zinco total 
Metais pesados (total) 
Hidrocarbonetos totais 
Cloro residual disponível total
Coliformes fecais 
Fenóis
Sulfuretos
Sulfatos
Azoto amoniacal 
Azoto total 
Nitratos
Nitritos
Detergentes (lauril-sulfato) 
Alumínio
pH
Temperatura 

Parâmetros
Expressão

dos 
resultados

VMC
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ANEXO V
Modelo do pedido de rejeição
de águas residuais industriais

Minuta

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS 

AO SISTEMA PÚBLICO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

DE VILA NOVA DE GAIA

(Artigo 89.°)

O Requerente …… (designação, sede e localização), vem por este meio apresentar 

o requerimento para autorização de descarga das águas residuais industriais prove-

nientes da Unidade Industrial…(designação) sita na …(morada), no coletor público de 

saneamento do Sistema de Drenagem de Águas Residuais Urbanas da Empresa Mu-

nicipal Águas de Gaia, em conformidade com o disposto do número 2 do artigo 

89.° do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, 

DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA.

1. IDENTIFICAÇÃO DO UTILIZADOR INDUSTRIAL

1.1. Designação: _______________________________________________________

1.2. Sede: ____________________________________________________________

1.3. Representante Legal: _______________________________________________

2. LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL

(Junto se anexa planta de localização à escala 1:25000) 

2.1. Freguesia: _______________________________________________________

2.2. Endereço: ________________________________________________________

2.3. Telefone / Fax /E-mail:____________________________________________

2.4. Número da matriz/fração: __________________________________________

2.5. Licença de laboração n°:____________________________________________

2.6. Licença Ambiental (se aplicável) n°:___________________________________

2.7. Autorização de Utilização de Recursos Hídricos para Captação de Água (se 

aplicável) n°: ___________________________________________________________

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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3. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO

3.1. Nome: __________________________________________________________

3.2. Funções: _________________________________________________________

3.3. Telefone ou e-mail para contacto: ____________________________________

4. PROCESSO PRODUTIVO

4.1. Ramos de atividade segundo a CAE/Subclasses: ____________; ____________

4.2. Setores fabris (descrição sumária dos processos de fabrico de acordo com a CAE):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4.3. Produtos fabricados

Enumeração                                                            Quantidades Anuais

4.4. Matérias Primas Utilizadas

Enumeração                                                            Quantidades Anuais

5. REGIME DE LABORAÇÃO

5.1. Número de turnos: ____

5.2. Horário de cada turno
                                                                  das                                      às

1° Turno:

2° Turno:

Turno administrativo:

5.3. Dias de laboração por semana: ____

5.4. Semanas de laboração por ano: ____

5.5. Paragens de Laboração nas semanas/meses:_____________________________

...

...

...
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5.6. Laborações sazonais (Sim/Não): Se sim, período anual de laboração: __________

6. PESSOAL

Atividade Fabril

1° Turno:

2° Turno:

Atividade Administrativa

TOTAL:

7. CONSUMOS DE ÁGUA: REPARTIÇÃO DOS CONSUMOS TOTAIS POR ORIGEM E 

POR DESTINO (Título exemplificativo)

ORIGENS DESTINOS

Consumos de
Água – Origens
(Enumeração)

Destino
Consumos totais

médios anuais
por origem (     )

Consumos totais
médios anuais por 

origem (     )

Poço 1

Poço 2

X

Y

Processo industrial

Refrigeração

Rega

Lavagens

...

Vapor

Xi

Yi

Xii

Yii

Yiii

...

TOTAL: X

TOTAL: Y

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
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8. CAUDAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS

8.1. Periodicidade das descargas:

Contínuo            Descontínuo            Descrever:_____________________________

8.2. Caudais máximos instantâneos descarregados em cada dia de laboração: ____l/

min

8.3. Caudais totais descarregados em cada dia de laboração: ___l/dia

8.4. Caudal médio mensal de efluente industrial: _________     /mês

8.5. Caudal médio mensal de efluente doméstico: _________    /mês

8.6. Caudal médio mensal proveniente de captações próprias de água: _______                        

/mês

9. CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS DAS ÁGUAS RESIDUAIS

9.1. Enumeração dos parâmetros do Anexo IV do Regulamento que se detetam nas 

águas residuais e respetivas concentrações máximas e mínimas

... ... ... ...

ORIGENS

Parâmetro do
Anexo IV do
Regulamento

Enumeração SA: seguramente ausente
PA: provavelmente ausente
PP: provavelmente presente
SP: seguramente presente

Deteção
(Indicação de

ausência/presença)

Concentração
Mínima
(mg/l)

Concentração
Mínima
(mg/l)

DESTINOS

Consumos de
Água – Origens
(Enumeração)

Destino
Consumos totais

médios anuais
por origem (     )

Consumos totais
médios anuais por 

origem (     )

Rede pública Z 

Uso doméstico

Lavagens pavimentos

Zi

Zii

...

TOTAL: Z
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10. TRATAMENTO DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS

10.1.Descrição do tipo de tratamento adotado ou a adotar:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10.2.Dispositivos de segurança previstos para fazer face a situações de emergência 

ou de acidente: _________________________________________________________

11. AUTOCONTROLO

11.1. Sistema de autocontrolo que se propõe adotar e frequência proposta pelo re-

querente, face a histórico existente:

12. REDES PREDIAIS DO UTILIZADOR INDUSTRIAL

Junto se anexa planta à escala … (1:200, 1:500 ou 1:1000) com indicação das redes 

prediais de drenagem de águas residuais, sentidos de escoamento e localização das 

instalações de tratamento de águas residuais (se existirem).

13. PONTO DE REJEIÇÃO

Junto se anexa a planta acima referida com indicação do ponto de rejeição preten-

dido.

14. ANEXOS

14.1. Planta de localização à escala 1:25000

14.2. Dimensionamento dos órgãos que compõem a estação de tratamento de águas

residuais (se existir), e respetivos desenhos

14.3. Planta à escala … (1:200, 1:500 ou 1:1000) com indicação das redes prediais de

drenagem de águas residuais, sentidos de escoamento e localização das instalações

de tratamento de águas residuais (se existirem)

14.4. Licença de Laboração n.° … (se aplicável)

14.5. Licença Ambiental n.°… (se aplicável)

Parâmetros do Anexo IV do
Regulamento a controlar

(Enumerar os parâmetros)

Periodicidade
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14.6. Autorização de Utilização de Recursos Hídricos para Captação de Água (se 

aplicável) n°… (se aplicável)

Vila Nova de Gaia, … de … de 20… 

O Requerente

_________________________
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 Regulamento Municipal da Rede de Hortas Urbanas

Preâmbulo

O projeto Rede de Hortas Urbanas visa dotar o Município de Vila Nova de Gaia de 

uma vertente comunitária dirigida aos munícipes que pretendam utilizar parcelas de 

terreno para a implementação de culturas hortícolas, de forma a melhorar a condição 

de vida do agregado familiar na vertente da subsistência alimentar saudável.

O presente Regulamento visa proporcionar o contacto do Homem com a natureza 

de forma a melhorar a qualidade de vida humana, social e ambiental dos munícipes 

e pretende abranger áreas pertencentes ao domínio municipal vocacionadas para a 

prática da agricultura urbana sustentável, orientando-se pelos princípios estratégicos 

a seguir designados:

a) Promoção da melhoria da qualidade de vida;

b) Incentivo a práticas ambientais sustentáveis;

c) Promoção da agricultura urbana sustentável e contacto com a terra e com a na-

tureza;

d) Incentivo à produção de alimentos saudáveis para auto consumo;

e) Promoção da interação social;

f) Promoção e conjugação de novas atividades recreativas ao ar livre;

g) Inovação na utilização de espaço livre em contexto urbano;

h) Promoção do bem-estar físico e psíquico da população;

i) Contribuição para o orçamento familiar;

j) Promoção da educação ambiental através de ações de formação;

k) Manutenção da salubridade e tratamento dos terrenos.

Com o presente Regulamento pretende-se disciplinar o uso do solo e estabelecer 

regras para a atribuição e utilização de talhões, de modo a corresponder à satisfação 

das necessidades dos munícipes, e também, no âmbito das preocupações ambientais, 

assegurar uma correta gestão e manutenção da salubridade e tratamento dos terrenos 

municipais.

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 241.° da Constituição da 

República Portuguesa, nos termos do disposto nas alíneas d), k) e h) do n.° 2 do artigo 

23.°, conjugadas com as alíneas g), t), u) e v) do n.° 1 do artigo 33.° todos da Lei n.° 
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75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

bem como nos termos dos artigos 135.° a 147.° do Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de ja-

neiro.

O presente Regulamento foi objeto de consulta pública, para recolha de sugestões 

nos termos do artigo 101.°, n.° 1 do Código do Procedimento Administrativo.

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.

Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 112.°, n.° 7 e 241.° da Constituição da 

República Portuguesa e 25.°, n.° 1, alínea g), do anexo I da Lei n.° 75/2013 de 12 de se-

tembro, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Nova de 

Gaia aprova o seguinte regulamento:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 241.° da Constituição da 

República Portuguesa, nos termos do disposto nas alíneas d), k) e h) do n.° 2 do artigo 

23.°, conjugadas com as alíneas g), t), u) e v) do n.° 1 do artigo 33.° todos do Anexo I da 

Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais.

Artigo 2.°
Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece as normas sobre o acesso e a utilização 

dos espaços de cultivo integrados no âmbito do projeto Rede de Hortas Urbanas do 

Município de Vila Nova de Gaia.

2 — Sem prejuízo da inclusão de novos espaços, por deliberação da Câmara Munici-

pal, fazem atualmente parte da Rede de Hortas Urbanas do Município de Vila Nova de 

Gaia, as hortas constantes do Anexo a este Regulamento, que dele faz parte integran-
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te.

Artigo 3.°
Âmbito de Aplicação

1 — O presente Regulamento aplica-se a qualquer cidadão que resida ou exerça a 

sua profissão no Concelho de Vila Nova de Gaia.

2 — Os interessados poderão sê-lo a título individual ou coletivo, devendo em qual-

quer das situações ser indicado um responsável com idade nunca inferior a dezoito 

anos.

Artigo 4.°
Finalidades

O presente Regulamento visa prosseguir os seguintes objetivos:

a) Apoiar o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis;

b) Promover atividades familiares relacionadas com o meio ambiente;

c) Promover o uso e ocupação dos solos férteis através do incentivo a modos de 

produção e práticas agrícolas ambientalmente adequadas;

d) Incentivar a requalificação ambiental de terrenos municipais expectantes, man-

tendo-os limpos e produtivos;

e) Valorizar o espírito comunitário na utilização dos espaços do domínio público e 

na manutenção dos mesmos;

f) Promover a utilização da compostagem caseira e sensibilizar para a importância 

da redução dos resíduos;

g) Sensibilizar ambiental e socialmente a comunidade;

h) Reforçar o apoio social às famílias economicamente desfavorecidas do Município;

i) Contribuir para o orçamento das famílias, enquanto fonte de subsistência com-

plementar.
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Artigo 5.°
Definições

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por:

a) Hortas — Espaços divididos em talhões e dedicados à prática agrícola, de acordo 

com os princípios da agricultura sustentável, que serão disponibilizados às pessoas 

interessadas numa perspetiva de convivência familiar e de partilha comunitária;

b) Talhão — Fração de terreno fisicamente demarcado para a exploração agrícola;

c) Entidade gestora da horta - Entidade indicada pela Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia responsável pela gestão da horta;

d) Utilizador — Pessoa ou entidade que cultiva e mantém o talhão que lhe foi atri-

buído cultivado, seguindo os princípios das boas práticas agrícolas, durante o prazo 

estabelecido;

e) Formador — Pessoa com formação em ambiente, agricultura ou áreas similares 

e experiência na área da formação, responsável pela administração de formação aos 

Utilizadores;

f) Formando — Pessoa que frequenta as ações de formação, com vista a adquirir 

competências, de modo a praticar agricultura sustentável.

Artigo 6.°
Procedimento

1 — Qualquer cidadão que resida ou exerça a sua profissão no Concelho de Vila 

Nova de Gaia pode candidatar-se, através de inscrição, à atribuição de um talhão para 

cultivar legumes, hortaliças e outras espécies vegetais, preferencialmente para consu-

mo próprio.

2 — A inscrição poderá ser efetuada, nos prazos para o efeito devidamente publici-

tados, através do sítio http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/ambiente/hortas-urbanas/, 

presencialmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, nas respetivas Juntas de 

Freguesia ou nas instalações do Solar Condes de Resende.

3 — A seleção dos candidatos à utilização dos talhões disponíveis é feita pela enti-

dade gestora da horta em articulação com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

tomando como referência a lista de inscrições e os critérios referidos no número se-

guinte.
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4 — A entidade gestora faz a seleção dos candidatos para cada talhão, tendo em 

consideração a tipologia da horta e priorizando critérios como a situação económica 

mais difícil, a ordem de inscrição e a maior proximidade ao local de residência/trabalho 

do candidato, no quadro das finalidades previstas no artigo 3.°.

5 — É disponibilizado um talhão por agregado familiar, exceto em situações em que 

existam talhões excedentes e o candidato demonstre ter capacidade para cuidar de 

outras parcelas e ter necessidade dos produtos aí cultivados para consumo próprio.

6 — A situação económica do candidato a que alude o n.° 4 do presente artigo é 

aferida através do rendimento mensal do candidato e do seu agregado familiar, cal-

culado nos termos do Guia Prático Condições de Recurso do Instituto da Segurança 

Social, I. P.

CAPÍTULO II
Direitos e Obrigações

Artigo 7.°
Direitos dos Utilizadores

1 — Nos termos do presente normativo, os utilizadores têm direito a utilizar um 

talhão de terreno cultivável, inserido num espaço com ponto de água de utilização co-

mum, disponível no horário estabelecido pela entidade gestora da horta, para cultivar 

quaisquer produtos hortícolas, nomeadamente, hortaliças e legumes, ervas aromáti-

cas, condimentares ou medicinais, potenciando a rotação de culturas e respeitando os 

respetivos ciclos, de acordo com os princípios da agricultura sustentável.

2 — As estacarias devem ser utilizadas de forma a evitar sombreamento sobre os 

talhões adjacentes.

Artigo 8.°
Obrigações dos Utilizadores

No âmbito do presente Regulamento constituem obrigações dos utilizadores:

a) Frequentar uma ação de formação em agricultura sustentável e em composta-

gem;

b) Utilizar apenas técnicas e princípios da agricultura sustentável;
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c) Cumprir os horários definidos para a utilização do talhão pela entidade gestora;

d) Iniciar as práticas agrícolas até um mês após a entrega do talhão e assinatura do 

acordo de utilização;

e) Zelar pela manutenção das boas condições de salubridade e segurança do talhão 

que lhe seja atribuído e das áreas comuns adjacentes, cumprindo as regras de limpeza 

e imagem do local;

f) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã con-

vivência social;

g) Colocar os resíduos sólidos produzidos, devidamente triados, nos contentores à 

disposição para o efeito;

h) Praticar corretamente as técnicas de compostagem;

i) Utilizar racionalmente os recursos disponibilizados;

j) Utilizar meios/ferramentas de cultivo adequados;

k) Promover a diversidade de culturas;

l) Certificar-se de que as suas culturas não invadem os caminhos, áreas comuns ou 

talhões vizinhos;

m) Não construir ou edificar qualquer estrutura designadamente vedações;

n) Manter em boas condições todos os espaços e equipamentos de uso comum, 

tais como os compostores, sistemas de água e abrigos de ferramentas, os quais, caso 

existam, devem ser mantidos sempre fechados;

o) Avisar a entidade gestora da horta de qualquer irregularidade que contrarie os 

deveres e direitos dos utilizadores;

p) Pagar o preço aprovado pela Câmara Municipal de Gaia.

Artigo 9.°
Proibições

Nos espaços integrados na Rede de Hortas Urbanas do Município de Vila Nova de 

Gaia é proibida:

a) A entrada de pessoas acompanhadas por animais, com exceção de cães-guia;

b) A circulação pelos espaços de acesso restrito e pelos espaços cultivados;

c) A entrada e circulação de veículos motorizados sem autorização da Câmara Mu-

nicipal;

d) A utilização da mangueira para rega;
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e) A execução de atividades que produzam fogo;

f) A plantação de qualquer tipo de árvores;

g) Colocação de objetos que não se enquadrem com a prática agrícola;

h) A edificação de qualquer estrutura ou ocupação dos talhões com estufas e/ou 

abrigos móveis;

i) A cedência do talhão a terceiros, a qualquer título;

j) A ausência de exploração ou de manutenção do talhão, por período superior a 

quatro semanas, sem justificação;

k) A prática de atos contrários à ordem pública.

Artigo 10.°
Formação

1 — O programa de formação é obrigatório para todos os utilizadores, como forma 

de garantir que adquirem competências para a prática de agricultura sustentável.

2 — Qualquer candidato a utilizador terá de frequentar o curso de formação com-

pleto, estando presente em todas as ações de formação necessárias e nas correspon-

dentes atividades.

3 — Periodicamente decorrerão cursos facultativos, cujos participantes serão admi-

tidos por ordem de inscrição.

CAPÍTULO III
Preçário

Artigo 11.°
Preçário

1 — O preço praticado na Rede de Hortas Municipais é aprovado pela Câmara Muni-

cipal de Gaia e é divulgado no sítio Institucional do Município http://www.cm-gaia.pt).

2 — O preço pode ser pago até ao dia 8 (oito) de cada mês, ou, em alternativa ser 

liquidado integralmente no início de cada ano civil.

3 — O não pagamento do preçário em vigor condiciona a utilização futura do talhão 

até ao integral pagamento.
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CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Artigo 12.°
Duração, Renovação e Rescisão do Acordo de Utilização

1 — O acordo de utilização celebrado ao abrigo do presente Regulamento é válido 

pelo período de um ano, a contar da data da respetiva assinatura, podendo ser reno-

vado automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, salvo se for denunciado por 

qualquer uma das partes com a antecedência mínima de 30 dias.

2 — O incumprimento pelo utilizador das obrigações constantes no artigo 8.° e/ou 

a prática dos atos previstos no artigo 9.°, confere a todo tempo, à entidade gestora 

da horta o direito à rescisão unilateral do acordo de utilização, sem que o incumpridor 

tenha direito a qualquer indemnização.

3 — O utilizador pode rescindir o acordo, a todo o tempo, sem lugar a qualquer 

indemnização por eventuais benfeitorias realizadas no local, devendo informar a enti-

dade gestora com a antecedência mínima de 10 dias úteis.

4 - No termo do acordo de utilização, seja pelo decurso do prazo de utilização, seja 

por qualquer causa enunciada no presente Regulamento, o utilizador fica obrigado a 

entregar o talhão em condições semelhantes às que o mesmo apresentava no momen-

to da atribuição.

5 — Caso a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia ou a entidade gestora decida 

atribuir outro uso ao terreno onde está instalada a horta, pode o acordo ser denun-

ciado a todo o tempo, por carta registada para a morada do utilizador nele indicado, 

com a antecedência mínima de 90 dias relativamente à data em que se pretenda a 

restituição do talhão à Câmara Municipal ou à entidade gestora.

Artigo 13.°
Fiscalização

1 — A fiscalização ao disposto no presente Regulamento compete à Câmara Munici-

pal de Vila Nova de Gaia e à entidade gestora da horta.

2 — O incumprimento pelo utilizador do disposto no presente Regulamento pode 

acarretar o pagamento de uma indemnização à Câmara Municipal de Vila Nova de 
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Gaia, no valor dos eventuais danos provocados, nos termos gerais, com vista, nomea-

damente, à devida reposição do estado das infraestruturas e equipamentos.

Artigo 14.°
Integração de Lacunas

Os casos omissos, as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento, 

que não possam ser resolvidos pelo recurso aos critérios legais de interpretação e 

integração de lacunas, serão resolvidos pelos órgãos municipais competentes para a 

sua emissão, nos termos do artigo 142.° do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 15.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicitação, nos ter-

mos legais.

ANEXO

Horta do Empreendimento Mário Cal Brandão, Avintes

Horta de Avintes, Travessa Venceslau Ramos, Avintes

Hortas no Solar Condes de Resende, Canelas

Horta do Empreendimento Social Padre Américo, Canelas

Horta de Alvites, Canidelo

Horta do Empreendimento Social Dr. Barbosa de Melo, Canidelo

Horta de Santo António, Grijó

Horta do Alto das Torres, Mafamude

Horta do Fial, Mafamude

Horta do Empreendimento D. Manuel Martins, Oliveira do Douro

Horta do Colégio Adventista, Oliveira do Douro

Horta de Gervide, Oliveira do Douro

Horta da Guizanda, Santa Marinha

Horta do Empreendimento Alberto Martins Andrade, S. Félix da Marinha

Horta da Quinta do Monte Grande, Vilar de Andorinho

Horta dos Picotes, Vilar de Andorinho
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

(Aviso N.° 14978/2015 - Diário da República, 2.ª série – N.° 249 – 22 de dezembro de 2015) 

(cf. Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, publicado através do Aviso n.° 14978/2015, no Diário da República, 

2.ª série — N.° 249 — 22 de dezembro de 2015 com as alterações decorrentes do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

do Município de Vila Nova de Gaia, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.° 179, de 18 de setembro de 2019, Regu-

lamento n.° 730/2019 e do Regulamento Municipal de Intervenção no Espaço Público do Município de Vila Nova de Gaia, 
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Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação

Nota Justificativa

A entrada em vigor, a 7 de janeiro de 2015, da nova redação do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovada pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 

9 de setembro, introduziu importantes alterações nos procedimentos de controlo 

prévio, apostando na sua simplificação e na participação dos interessados na decisão 

administrativa, através da redefinição de alguns conceitos e da delimitação de uma 

nova figura para a comunicação prévia e, em simultâneo, lança um importante desafio 

aos municípios pois que, face à criação da figura da legalização, impõe-se agora 

redefinir o paradigma do urbanismo e do ordenamento do território.

Nessa medida, justifica-se na presente data a aprovação de um Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), conforme previsto no artigo 3.° do 

RJUE. Este Regulamento consubstancia uma importante mudança de paradigma, 

traduzindo-se numa alteração da sistemática do Regulamento Municipal de Taxas e 

Compensações Urbanísticas que se propõe agora revogar. Desta forma, propõe-se 

que as normas relativas à urbanização e edificação encabecem o texto regulamentar, 

passando para o último plano a matéria relativa às taxas urbanísticas.

Assim, o RMUE começa por definir conceitos técnicos utilizados no âmbito do urba-

nismo, bem como a clarificar regras procedimentais não previstas de forma expressa 

no RJUE, com vista a conferir maior clareza e transparência na atuação municipal.

 Por outro lado, a alteração legislativa impôs a criação de um procedimento de 

legalização flexível que permita a sua adequação ao caso concreto, facilitando quer 

a instrução dos pedidos com vista à regularização das operações urbanísticas, quer a 

própria apreciação técnica face à previsão de regras de exceção.

Revelou-se, ainda, necessário estabelecer medidas concretas de apoio às famílias 

e às atividades económicas, capazes de incentivar a construção e facilitar o recurso à 

medida da legalização, como sendo a previsão de regras flexíveis com vista à restau-

ração da legalidade e a dispensa do cumprimento das regras aplicáveis à urbanização 

e edificação.

Flexibilizaram-se as regras referentes à urbanização e edificação, nomeadamente, 

na concretização das cedências e compensações que advêm das obras de urbani-

zação, na redução do controlo prévio da Autarquia nas obras de reduzido impacto 
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urbanístico, conferindo maior amplitude às operações urbanísticas e instalações con-

sideradas de escassa relevância urbanística.

O RMUE promove, ainda, a conservação e recuperação do edificado, através da 

previsão de novas isenções de controlo prévio e da admissão da realização de ope-

rações urbanísticas de impacto e complexidade reduzidos mediante sujeição a um 

controlo prévio simplificado.

Mais, o RMUE define, agora, regras claras em matéria de instalação de infraestru-

turas em edifícios, tal como prevê um procedimento simplificado para a realização de 

obras de reduzida dimensão no espaço público, criando ainda um procedimento espe-

cífico, mas simples e abreviado, para a regularização das utilizações do solo.

Com vista a promover a reabilitação urbana, o crescimento económico do Conce-

lho, bem como a legalização de edificações existentes, destinadas a habitação própria 

e permanente dos requerentes, que possuam já as necessárias infraestruturas públicas, 

foram tipificadas novas possibilidades de isenção/dispensa de taxas ao nível dos pro-

cedimentos de controlo das operações urbanísticas.

Por fim, e porque o presente Regulamento regula também as taxas devidas pelas 

operações urbanísticas, deverá ser dito que não houve nenhum agravamento quanto 

às taxas previstas na Tabela Anexa ao Regulamento Municipal de Taxas e Compensa-

ções Urbanísticas, tendo-se criado apenas a previsão legal para a cobrança das taxas 

devidas pela apreciação ao nível do saneamento da comunicação prévia e dos pro-

cedimentos de legalização. Aproveitou-se a oportunidade para reduzir determinadas 

taxas, como seja a Taxa de Compensação Urbanística, ou clarificar a aplicabilidade de 

outras taxas.

Mantêm-se os princípios e fundamentação inerentes às taxas e compensações ur-

banísticas, constantes do anterior Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 

Urbanísticas, publicadas no Diário da República e disponíveis, para consulta, no sítio 

da Câmara Municipal.

Assim:
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PARTE I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Lei Habilitante

Nos termos do disposto nos artigos 112.° e 241.° da Constituição da República Por-

tuguesa, no uso de competência conferida pela alínea k), n.° 1 do artigo 33.° e alínea 

g) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, o presente Regulamento é elaborado ao abrigo do dis-

posto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro e sucessivas alte-

rações, que aprova o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, em diante RJUE, 

e do Decreto-Lei n.° 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação, que esta-

belece os procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fis-

calização de instalações de armazenamento de produtos do petróleo, de instalações 

de postos de abastecimento de combustíveis, e de redes e ramais de distribuição 

ligadas a reservatórios de gases de petróleo liquefeito sujeitos ao regime estabelecido 

no Decreto-Lei n.° 125/97, de 23 de maio.

Artigo 2.°
Objeto e Âmbito de Aplicação

1 — O presente Regulamento tem por objeto a fixação de regras relativas:

a) À urbanização e edificação, complementares dos Planos Municipais de Ordena-

mento do Território e demais legislação em vigor, designadamente em termos de defe-

sa do meio ambiente, da qualificação do espaço público, da estética, da salubridade e 

segurança das edificações;

b) Aos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas;

c) Ao procedimento de legalização de operações urbanísticas;

d) À fixação dos montantes dos seguros de responsabilidade civil, para a atividade 

de exploração das instalações de abastecimento de combustíveis;

e) Às regras gerais e critérios referentes às compensações, e à liquidação, cobrança 

e pagamento das taxas devidas pela apreciação de pedidos de operações urbanísti-

cas, pela emissão de alvarás e pela realização, reforço e manutenção de infraestrutu-
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ras urbanísticas, bem como a outras intervenções particulares direta ou indiretamente 

conexas com as operações urbanísticas, como sejam:

i) Os procedimentos para a instalação e exploração de estabelecimentos industriais 

de tipo 3,

ii) A autorização da instalação de infraestruturas de suporte das estações de

radiocomunicações,

iii) O licenciamento dos postos de armazenamento de combustíveis,

iv) A inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, 

fixando os seus quantitativos.

2 — O presente Regulamento deve ser articulado com os demais regulamentos 

municipais em vigor no Município de Vila Nova de Gaia, nomeadamente o Regulamen-

to Municipal da Defesa da Paisagem, Publicidade e Ocupação do Espaço Público, o 

Regulamento de Intervenções na Via Pública, o Regulamento dos Espaços Verdes e o 

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas.

Artigo 3.°
Definições

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por:

a) Balanço: a medida do avanço de qualquer saliência tomada para além do plano 

da fachada dado pelo alinhamento para a via pública;

b) Caráter de permanência e incorporação no solo: considera-se que uma cons-tru-

ção tem caráter de permanência e se incorpora no solo quando a mesma perdure no 

tempo e se encontre unida ou ligada ao solo, fixada nele de forma permanente por 

alicerces, colunas, pilares, nomeadamente quando exista ligação às infraestruturas pú-

blicas, ou outros;

c) Cobertura: conjunto de elementos de remate superior e encerramento do volume 

edificado.

As coberturas podem ser de dois tipos:

i) Cobertura inclinada, não transitável;

ii) Cobertura plana, que pode ser transitável ou não.

d) Corpo balançado: elemento saliente e em balanço relativamente às fachadas de 

um edifício;
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e) Entrada principal do edifício: a entrada situada na fachada fronteira ao arrua-

mento principal;

f) Estrutura da fachada: matriz definidora da composição geral da fachada da qual 

são parte integrante a sua estrutura resistente, os vãos e outros elementos salientes e 

reentrantes ou infraestruturais de caráter permanente;

g) Frente urbana: a superfície, em projeção vertical, definida pelo conjunto das 

fachadas dos edifícios confinantes com uma dada via pública e compreendida entre 

duas vias públicas sucessivas que nela concorrem;

h) Frente urbana consolidada: a frente urbana em que o alinhamento e a cércea 

dominante devem ser mantidos;

i) Obras de impacto reduzido: são aquelas que, atendendo às suas dimensões, à sua 

localização ou à sua simplicidade, e desde que não alterem os pressupostos de even-

tuais títulos existentes, não afetem a área urbana envolvente e não possuam impacto 

urbanístico significativo;

j) Vedações: qualquer elemento físico que delimite a parcela, podendo ser construí-

da por redes, sebes, arames, grades, muros ou outras, e ainda soluções mistas, com-

postas por muros e demais elementos, designadamente colunas, tapa-vistas, redes, 

grades e portões, confiantes, ou não, com domínio público.

PARTE II
Procedimentos de Controlo

TÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 4.°
Pedidos e Instrução

Os pedidos dirigidos ao município no âmbito dos procedimentos urbanísticos e de 

ocupação do espaço público regulados no presente Regulamento devem ser formu-

lados e instruídos de acordo com as normas e modelos tipo a fornecer pelos serviços 

próprios.
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Artigo 5.°
Edificação em Área Abrangida por Operações de Loteamento

Estão sujeitas a licenciamento as obras de edificação em área abrangida por opera-

ção de loteamento cujo alvará não contenha as seguintes especificações:

a) Número de lotes;

b) Área dos lotes;

c) Localização dos lotes;

d) Finalidade dos lotes;

e) Área de implantação dos lotes;

f) Área de construção dos lotes;

g) Número de pisos.

Artigo 6.°
Consulta Pública nas Operações de Loteamento

1 — A consulta pública nos casos previstos no n.° 2 do artigo 22.° do RJUE é anun-

ciada através de publicação no Boletim Municipal, de aviso na comunicação social e na 

respetiva página da Internet.

2 — O prazo mínimo da consulta pública é de 15 dias.

3 — A consulta pública tem por objeto o projeto de loteamento, que deve ser acom-

panhado da informação técnica elaborada pelos serviços municipais, bem como dos 

pareceres, autorizações ou aprovações emitidos pelas entidades exteriores ao muni-

cípio.

4 — A Câmara Municipal ponderará as reclamações, observações, sugestões e pe-

didos de esclarecimento apresentados pelos particulares, realizando a resposta por 

escrito, devidamente fundamentada, e no prazo de 10 dias, perante aqueles que invo-

quem, designadamente:

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;

b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;

c) A eventual lesão de direitos subjetivos.

5 — Sempre que necessário ou conveniente, será promovido o esclarecimento dire-
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to dos interessados, em substituição à resposta por escrito.

6 — Findo o período de consulta pública e após ponderação, será elaborada a ver-

são final da proposta para deliberação do pedido de licenciamento de operação de 

loteamento ou de alteração à licença ou comunicação prévia de loteamento.

Artigo 7.°
Consulta Pública nas Alterações à Licença ou Comunicação Prévia

de Operações de Loteamento

1 — A alteração à licença da operação de loteamento está sujeita a consulta pública 

nos termos do artigo anterior quando da alteração resulte o agravamento ou a ultra-

passagem de qualquer dos limites referidos no n.° 2 do artigo 22.° do RJUE.

2 — O pedido de alteração da licença de operação de loteamento deverá ser no-

tificado aos titulares dos lotes que integram o alvará de loteamento, nos termos do 

n.° 3 do artigo 27.° do RJUE, devendo, para o efeito, o requerente identificar os seus 

titulares e respetivas moradas.

3 — A notificação prevista no número anterior pode ser dispensada quando os inte-

ressados, através de qualquer intervenção no procedimento, revelem perfeito conhe-

cimento dos termos da alteração pretendida, ou nas situações em que o requerimento 

seja instruído com declaração subscrita por aqueles, da qual conste a sua não oposição, 

acompanhada da planta de síntese do projeto de alterações devidamente assinado.

4 — Nos casos em que se revele impossível a identificação dos interessados ou se 

frustre a notificação nos termos do n.° 2 e ainda no caso de o número de interessados 

ser superior a 15, a notificação será feita por edital a afixar nos locais do estilo.

5 — As alterações à comunicação prévia de loteamento estão sujeitas ao procedi-

mento previsto para a alteração às licenças de loteamento.

Artigo 8.°
Cedências em Comunicação Prévia

A realização do instrumento previsto no n.° 3 do artigo 44.° do RJUE, sempre que 

a ele haja lugar, é condição para a realização da operação urbanística sujeita a comu-

nicação prévia.
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Artigo 9.°
Instrução de Pedidos de Autorização de Utilização

1 — O pedido de autorização de utilização, quando não haja lugar à realização de 

obras, ou havendo obras estas não estejam sujeitas a licença ou a comunicação prévia, 

deve ser instruído com termo de responsabilidade subscrito por pessoa habilitada a 

ser autor de projeto segundo o regime de qualificação profissional dos técnicos res-

-ponsáveis pela elaboração e subscrição de projetos.

2 — Os pedidos de autorização de utilização, independentemente da execução, ou 

não, de obras sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia, cuja apreciação depen-

da de parecer, aprovação ou autorização a conceder por entidade externa, deverão 

ser instruídos com os mesmos, sob pena de indeferimento do pedido.

3 — O gestor do procedimento poderá, em casos devidamente fundamentados 

pelos requerentes, promover as consultas em falta, considerando-se o procedimento 

suspenso até à emissão dos pareceres, aprovações ou autorizações em falta, ou até 

ao decurso do prazo previsto no RJUE para pronúncia da edilidade, consoante aquele 

que se verifique primeiro.

Artigo 10.°
Indeferimento de Pedidos de Autorização de Utilização

1 — Sem prejuízo da existência de direitos adquiridos, o pedido de autorização de 

utilização é indeferido quando a utilização pretendida:

a) Não assegure as regras de compatibilidade de usos, atividades e instalações pre-

vistas no artigo 49.° deste Regulamento;

b) Viole plano municipal de ordenamento do território, plano especial de ordena-

mento do território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, 

área de construção prioritária, servidão administrativa, restrição de utilidade pública 

ou quaisquer outras normas legais e regulamentares aplicáveis;

c) Não respeite as condições constantes do artigo 62.° do RJUE;

d) Constitua, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável para as infraes-

truturas existentes.

2 — Quando exista projeto de indeferimento com o fundamento constante da alínea 
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d) do número anterior é aplicável o disposto no artigo 25.° do RJUE, com as neces-

sárias adaptações.

Artigo 11.°
Licenciamento de Postos de Combustíveis

1 — Para efeitos do disposto no n.° 2, ex vi n.° 3, do artigo 14.° do Decreto-Lei 

n.° 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação, os montantes do seguro de res-

ponsabilidade civil destinado a cobrir os riscos associados à atividade de exploração 

das instalações de abastecimento de combustíveis deverão ser, em função da capa-

cidade de armazenagem de cada instalação, os seguintes:

a) De ¤ 250.000,00, se a capacidade for de 1 m3 ≤ V ≤ 15;

b) De ¤ 500.000,00, se a capacidade for de 15 m3 < V ≤ 30;

c) De ¤ 750.000,00, se a capacidade for de 30 m3 < V ≤ 50;

d) De ¤ 1.350.000,00, se a capacidade for de V > 50.

2 — Para efeitos do disposto no n.° 7 do artigo 13.° do Decreto–Lei n.° 267/2002, 

de 26 de novembro, na sua atual redação, o montante do seguro de responsabilidade 

civil do projetista é de ¤ 250.000,00.

Artigo 12.°
Obras de Escassa Relevância Urbanística

1 — Consideram-se obras de escassa relevância urbanística, para efeitos do dispos-

to na alínea i) do n.° 1 e do n.° 3 do artigo 6.° — A do RJUE:

a) As vedações que confrontem com a via pública com altura média até 1,50 m, 

desde que cumpram os alinhamentos previstos para o local;

b) As vedações interiores à propriedade desde que não tenham altura superior a 

1,80 m;

c) Simples abertura, ampliação ou diminuição de vãos em vedações, confinantes 

com o domínio público, até à largura total de 3,00 m, devendo o(s) portão(ões) a in-

troduzir ou a alterar apresentar características idênticas a outros preexistentes, caso 
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existam, e desde que não sejam alteradas as demais características da vedação, no-

meadamente a altura, não criando obstáculos de ordem funcional à área envolvente 

nem provocando constrangimentos à circulação e segurança rodoviárias;

d) As obras de alteração de edifícios com área de implantação não superior a 150 m  que 

consistam na substituição da estrutura da cobertura ou da laje do teto adjacente, desde 

que não altere a forma da cobertura, a natureza e a cor dos materiais de revestimento;

e) As obras de alteração de edifícios de dois pisos, acima da cota da soleira, desti-

nados a uso habitacional, comercial ou de prestação de serviços, com área de implan-

tação não superior a 150 m , que consistam na construção ou substituição de laje de 

piso ou da laje intermédia;

f) Construção de rampas para pessoas com mobilidade condicionada e eliminação 

de barreiras arquitetónicas, quando não afetem área do domínio público;

g) Alterações de fachada que consistam na modificação da composição dos vãos, 

desde que sejam mantidos os seus limites, o material e cor da restante caixilharia;

h) As obras de alteração/ampliação no interior de edifícios ou suas frações que 

consistam na criação de acessos com vista ao aproveitamento do vão de cobertura 

ou de cave, já existentes, para utilização idêntica ou compatível com a constante do 

alvará de autorização de utilização, desde que tais obras não ponham em causa a 

estabilidade do edifício, nem levem à constituição de unidade suscetível de utilização 

independente ou de possuir título autónomo de propriedade;

i) Os encerramentos de varanda com recurso exclusivo a elementos em vidro, no-

meadamente painéis de vidro deslizantes; 

j) Stands de venda de edifícios de habitação, comércio e/ou serviços até dois anos 

contados da data fixada para a conclusão da obra, localizados em terreno privado, e 

com uma área de construção de 15 m ;

k) Instalação de equipamentos e respetivas condutas de ventilação, exaustão, cli-

matização, energia alternativa e outros similares, desde que colocados na cobertura e 

não visíveis do espaço público contíguo;

l) A edificação de piscinas, desde que associadas a uma edificação principal, e mes-

mo que edificadas em lote;

m) Instalações de parques de garrafas e postos de garrafas de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) com capacidade inferior a 0,520 m ;

n) Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto 

de inflamação inferior a 38°C, com capacidade inferior a 4,5 m ;
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o) Instalações de armazenamento de combustíveis líquidos e outros produtos de 

petróleo com capacidade inferior a 50 m ;

p) Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio e cooperativo 

com capacidade inferior a 10 m .

q) As demolições das obras de escassa relevância urbanística previstas no RJUE e 

no presente artigo.

2 — Excetuam-se do disposto nas alíneas a), d), e), e g) do número anterior as obras 

e instalações que sejam realizadas em edificações existentes nas Áreas de Reabilita-

ção Urbana.

3 — O disposto no presente artigo não dispensa o cumprimento de toda a legis-

lação aplicável em vigor e não se aplica às operações urbanísticas e instalações a 

realizar em:

a) Imóveis classificados ou em vias de classificação, de interesse nacional ou de 

interesse público;

b) Imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de 

classificação;

c) Imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classifica-

ção;

d) Em áreas de domínio hídrico, de Reserva Ecológica Nacional e de Reserva Agrí-

cola Nacional;

e) Os imóveis, conjuntos e sítios delimitados na Carta de Salvaguardas da Planta de 

Ordenamento e descritos nas Fichas de Património Arquitetónico.

4 — Para efeitos da alínea a) do n.° 1 do artigo 6.°— A do RJUE, consideram-se de 

escassa relevância urbanística as edificações, contíguas ou não ao edifício principal 

com altura não superior a 2,20 m, ou à cércea do rés-do-chão do edifício principal, 

com área total não superior a 20 m  e que não confinem com a via pública, e, quando 

localizada em loteamento, não contrarie as prescrições do respetivo alvará podendo 

constituir, ou não, mais do que uma construção.

5 — Todas as intervenções de escassa relevância urbanística a levar a efeito em 

parcelas onde existam edificações pré-existentes, deverão adotar as características 

destas últimas, no que se refere à linguagem arquitetónica, natureza e cor dos mate-

riais de revestimento. 
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6 — Todas as intervenções de escassa relevância urbanística podem ser realizadas 

em área abrangida por operação de loteamento titulada pelo respetivo alvará, desde 

que não contrarie, viole ou ponha em causa as especificações deste.

Artigo 13.°
Procedimento de Apreciação de Projetos Promovidos por Entidades Públicas

Nos casos em que estejam em causa operações urbanísticas de iniciativa de enti-

dades que se encontram, nos termos da lei, isentas de licenciamento municipal, mas 

dependam de prévio parecer da Câmara Municipal, o pedido a solicitar a emissão do 

parecer deve vir acompanhado de uma memória descritiva e peças desenhadas expli-

cativas do projeto a executar que demonstre o cumprimento das normas legais e regu-

lamentares, designadamente o cumprimento do constante do presente Regulamento.

Artigo 14.°
Condições e Prazo de Execução das Obras de Urbanização e Edificação

1 — Para os efeitos das disposições conjugadas do artigo 35.° e do n.° 2 do artigo 

53.° e do n.° 2 do artigo 58.° do RJUE, o prazo de execução das obras de urbanização 

e edificação será, consoante o caso, o seguinte:

a) Obras de urbanização com área de intervenção inferior a 200 m : mínimo de 1 

mês/máximo de 3 meses;

b) Obras de urbanização com área de intervenção superior a 200 m  : mínimo de 3 

meses/máximo de 24 meses;

c) Obras de ampliação, anexos, garagens, vedações, alpendres e outras construções 

congéneres e obras de alteração de fachada: mínimo 2 meses/máximo de 6 meses;

d) Obras de Edificação destinadas a habitação, comércio e serviços, indústria e ar-

mazém: mínimo de 12 meses/máximo de 36 meses.

2 — Nas restantes operações urbanísticas o prazo para a execução será o comuni-

cado ou proposto, podendo a Câmara Municipal impor ou fixar prazo diverso, por mo-

tivos de interesse público ou considerando a complexidade da operação urbanística 

em questão.

3 — Na execução da obra deverá ser assegurado o cumprimento das normas pre-
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vistas no Título I da Parte IV do presente Regulamento.

TÍTULO II
Procedimentos Especiais

CAPÍTULO I
Obras no Domínio Público

Artigo 15.°
Comunicação Prévia com Prazo

(Revogado pelo Regulamento Municipal de Intervenção no Espaço Público do Mu-

nicípio de Vila Nova de Gaia, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 132, de 11 

de julho de 2018, Regulamento n.º 421/2018)

CAPÍTULO II
Controlo Prévio Simplificado

Artigo 16.°
Âmbito

1 — As operações urbanísticas que tenham impacto reduzido podem ser sujeitas a 

controlo prévio simplificado.

2 — Quando não isentas de controlo prévio, estão sujeitas a controlo prévio simpli-

ficado as seguintes operações urbanísticas:

a) Anexos, telheiros ou alpendres;

b) Apoios agrícolas e estufas;

c) Piscinas;

d) Marquises, alteração de cor e materiais ou dimensão de vãos nas fachadas de 

edifícios;

e) Trabalhos de remodelação de terrenos;

f) Alojamento de animais;

g) Alteração da cor e materiais da fachada.
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3 — Estão igualmente sujeitas a controlo prévio simplificado as alterações a licença 

de loteamento que visem a inclusão nas suas especificações das obras de edificação 

identificadas no número anterior, assim como as que versem sobre:

a) Alturas de vedações;

b) Obras de escassa relevância urbanística;

c) Alteração de uso que se demonstre complementar ou compatível com o uso 

previsto para o lote;

d) Alterações que se prendam com correções à delimitação dos lotes.

Artigo 17.°
Instrução e Procedimento

1 — O controlo prévio simplificado traduz-se na dispensa de apresentação de docu-

mentos instrutórios no âmbito dos procedimentos do RJUE, nos termos dos números 

seguintes.

2 — Os pedidos apresentados nos termos do presente capítulo devem ser instruídos 

com:

a) Requerimento em que conste nome, identificação fiscal e residência ou sede do 

requerente, correio eletrónico, quando exista, duração prevista e descrição da obra 

que se pretende executar;

b) Documento comprovativo da legitimidade do requerente;

c) Fotografia com enquadramento no local;

d) Planta de localização e enquadramento à escala 1:5.000;

e) Peças desenhadas, devidamente cotadas, representativas da obra a edificar, se 

aplicável;

f) Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto.

3 — Quando o pedido verse sobre edificação de marquises, na aceção do disposto 

no artigo 39.° do presente Regulamento, o pedido deverá ser instruído com estudo 

conjunto aprovado em assembleia de condomínio.

4 — Quando o pedido verse sobre a execução de trabalhos de remodelação de ter-

renos, o mesmo deverá ser instruído com os seguintes elementos:
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a) Memória descritiva;

b) Declaração da solução de gestão e controlo de transporte de Resíduos de Cons-

-trução e Demolição;

c) Plano de trabalhos contemplando a calendarização e estudo elaborado por 

empresa qualificada para o efeito, demonstrativo de que estão a ser asseguradas os 

meios e os métodos de garantia de pessoas e bens;

d) Planta e perfis demonstrativos da proposta final de alteração do relevo natural.

5 — Quando o pedido verse sobre alteração à licença de loteamento, o mesmo 

deverá ser instruído com os documentos indicados nas a), b), e c) no n.° 2, anexando 

ainda a seguinte documentação:

a) Extrato da planta da síntese da operação de loteamento;

b) Memória descritiva contendo a descrição dos novos parâmetros construtivos 

associados para o lote a alterar;

c) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto, quanto ao cum-

primento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, segundo o regime da 

qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projetos;

d) Sobre o extrato da planta de síntese devem ser assinalados os elementos 

caracterizadores das obras propostas e as edificações existentes, a representar com 

grafismos distintos, incluindo caso seja necessário para verificação do cumprimento 

das regras de edificabilidade definidas no presente Regulamento, a representação de 

perfis caracterizadores dos novos elementos a edificar;

e) A identificação dos titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, a efe-

tuar nos termos do artigo 7.° do presente Regulamento.

6 — Sempre que se revelem necessários à instrução do procedimento e à aprecia-

ção do pedido, podem ser solicitados outros elementos complementares que sejam 

exigíveis face à legislação em vigor.

7 — A emissão do alvará de licença deve ser requerida com a apresentação dos 

seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do diretor de obra;

b) Alvará de empreiteiro e respetivos seguros;
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c) Declaração da solução de gestão e controlo de transporte de Resíduos de Cons-

-trução e Demolição, se aplicável.

CAPÍTULO III
Utilizações do Solo

Artigo 18.°
Disposição Geral

1 — A instalação de tenda ou de qualquer estrutura amovível numa parcela, é tida 

como operação urbanística de utilização do solo quando aquela instalação, ou o mero 

uso do solo, seja feito para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mi-

neiros ou de abastecimento público de água.

2 — O pedido deve ser instruído com os seguintes elementos:

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 

confira a faculdade de realização da operação urbanística;

b) Planta de localização e enquadramento à escala 1:5.000;

c) Planta da situação existente, à escala 1:1.000 ou superior, a efetuar com base num 

levantamento topográfico atualizado, correspondente ao estado e uso atual do terre-

no e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à avaliação da integração da 

operação na área em que se insere, com indicação dos elementos ou valores naturais e 

construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, incluindo os 

solos abrangidos pelos regimes da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica 

Nacional e ainda as infraestruturas existentes;

d) Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão;

e) Cópia da notificação da Câmara Municipal a comunicar a decisão favorável de 

um pedido de informação prévia, quando esta exista e estiver em vigor;

f) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumpri-

mento das disposições legais e regulamentares aplicáveis;

g) Planta com a proposta de implantação da pretensão à escala 1:1.000, com a 

identificação dos afastamentos ao limite da propriedade e/ou outras edificações con-

finantes.

3 — Em casos devidamente justificados poderão ser dispensados alguns dos ele-
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mentos identificados no número anterior.

CAPÍTULO IV
Legalização

Artigo 19.°
Âmbito

1 — O procedimento de legalização visa a regularização de todas as operações ur-

banísticas ilegais compreendidas numa dada parcela.

2 — Quando as operações urbanísticas careçam da realização de obra sujeita a 

controlo prévio, o procedimento de legalização deverá observar os trâmites dos pro-

cedimentos de controlo prévio previstos no RJUE, com as adaptações que se revelem 

necessárias.

Artigo 20.°
Instrução do Procedimento

1 — A legalização pode ser determinada pelo órgão autárquico com competência 

para esse efeito, ou pode decorrer de iniciativa do particular.

2 — O pedido de legalização deve ser instruído com todos os documentos e ele-

mentos que se demonstrem necessários atendendo à(s) concreta(s) operação(ões) 

urbanística(s), nos termos do RJUE e respetivas Portarias.

3 — No que concerne aos projetos de especialidade e respetivos termos, pode-

rão ser juntos apenas os que sejam necessários à segurança e saúde públicas, exceto 

quando o enquadramento factual ou legal exija a junção de outros projetos para além 

daqueles.

4 — Quando a operação urbanística esteja concluída e não careça da realização de 

qualquer obra, o pedido deverá ser instruído com os seguintes elementos:

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente;

b) Fotografia com enquadramento no local; 

c) Planta de localização e enquadramento à escala 1:5.000;

d) Projeto de arquitetura com plantas, cortes e alçados;

e) Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto de arquitetura;
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f) Memória Descritiva e Justificativa;

g) Termo de responsabilidade com identificação do sistema estrutural utilizado e 

de eventuais patologias da construção, elaborado por técnico com habilitação legal, 

que garanta os aspetos estruturais, de segurança e salubridade da edificação;

h) Último recibo da empresa responsável pelo abastecimento de água, ou fotocópia 

devidamente verificada pelos serviços, ou projeto do sistema de drenagem de águas 

residuais domésticas e residuais pluviais, e abastecimento de água nomeadamente 

com indicação do modo de ligação às redes públicas, elaborado e com termo de res-

ponsabilidade de técnico com habilitação legal;

i) Último recibo da empresa responsável pela comercialização de eletricidade, ou 

fotocópia devidamente verificada pelos serviços, ou projeto de alimentação e distri-

buição de energia elétrica, elaborado e com termo de responsabilidade de técnico 

com habilitação legal;

j) Projeto de segurança contra incêndios ou ficha de segurança contra incêndios em 

edifícios, quando aplicável;

k) Certificado de instalação e ou inspeção de meios de elevação mecânicos e iden-

tificação da Empresa de Manutenção de Instalação de Elevadores, quando aplicável;

l) Certificado de inspeção emitido por entidade inspetora da rede de gás, ou com-

provativo de abastecimento de gás através da rede pública, quando aplicável;

m) Termo de responsabilidade da conformidade da obra executada com o projeto 

apresentado e com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

5 — Os pedidos de legalização de operações de loteamento, sem obras de urbani-

zação, devem ser instruídos com os seguintes elementos:

a) Requerimento em que conste nome, identificação fiscal e residência ou sede do 

requerente;

b) Documento comprovativo da legitimidade do requerente;

c) Fotografia com enquadramento no local;

d) Planta de localização e enquadramento à escala 1:5.000;

e) Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição os parâmetros construti-

vos associados para os lotes constituídos (área máxima de implantação, área máxima 

de construção, área mínima destinada a estacionamento, a cércea máxima da cons-

-trução e a finalidade dos lotes) e o enquadramento da pretensão nos planos munici-

pais e especiais de ordenamento do território existentes;

09.5 | DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO



214

f) Ficha Estatística preenchida com os dados referentes à operação urbanística 

(Operação de Loteamento), utilizando-se o modelo respetivo disponível na secção de 

requerimentos;

g) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto, quanto ao cum-

primento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, segundo o regime da 

qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projetos (modelos disponíveis na secção de requerimentos);

h) Planta de síntese, à escala de 1:1.000 ou superior, elaborada sobre levantamento 

topográfico atualizado, podendo contar na sua representação apenas o seguinte:

i) A delimitação do prédio ou prédios a lotear;

ii) A identificação das áreas de cedência ao domínio público ou privado municipal;

iii) A identificação dos limites dos lotes e respetiva numeração;

iv) Quadro de áreas caracterizador das áreas acima referidas.

6 — Os pedidos de legalização de alterações a licença ou comunicação prévia de 

operação de loteamento, sem obras de urbanização, devem ser instruídos com os 

documentos previstos nas alíneas a) a d) e g) do número anterior, e ainda com os se-

guintes elementos:

a) Extrato da planta da síntese da operação de loteamento;

b) Memória descritiva contendo a descrição dos novos parâmetros construtivos 

associados para o lote a alterar;

c) Sobre o extrato da planta de síntese devem ser assinalados os elementos ca-

racterizadores das obras propostas e as edificações a legalizar, a representar com 

grafismos distintos, incluindo caso seja necessário para verificação do cumprimento 

das regras de edificabilidade definidas no presente Regulamento, a representação de 

perfis caracterizadores dos novos elementos a edificar.

d) A identificação dos titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, a 

efetuar nos termos do artigo 7.° do presente Regulamento.

7 — Poderão ser exigidos outros elementos, nomeadamente quando a edificação 

existente ou a sua utilização assim o justificar, ou existir enquadramento factual ou 

legal que assim o imponha, podendo ainda ser dispensados documentos ou elemen-

tos instrutórios, quando se demostrem desproporcionados relativamente à solução a 

adotar.
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Artigo 21.°
Procedimento e Prazos

1 — O gestor do procedimento será responsável por assegurar, no prazo de 8 dias, 

o saneamento do pedido apresentado, nos termos do RJUE.

2 — No caso do pedido de legalização não reunir todos elementos necessários para 

poder ser apreciado, será concedida uma audiência prévia de 30 dias, finda a qual, e 

mantendo-se os pressupostos de facto e de direito, será iniciado ou retomado o pro-

cedimento de reposição da legalidade urbanística nos termos do RJUE.

3 — Quando o requerente não instrua o pedido com as necessárias consultas, pare-

ceres ou autorizações, estas consultas, pareceres e autorizações serão realizados pelo 

gestor do procedimento, suspendendo-se o procedimento nos termos do RJUE até à 

receção daqueles ou verificação do decurso do prazo de que as entidades dispõem 

para este efeito.

4 — Quando o pedido reúna todos os elementos necessários para poder ser apre-

ciado, o procedimento de tutela da legalidade urbanística, quando exista, suspende- 

-se enquanto o pedido é analisado.

5 — A Câmara Municipal delibera sobre o pedido, no prazo de 30 dias contado a 

partir:

a) Da data da receção do pedido ou dos elementos solicitados nos termos do n.° 3 

do artigo 11.° do RJUE; ou

b) Da data da receção do último dos pareceres, autorizações ou aprovações emi-

tidos pelas entidades exteriores ao município, quando tenha havido lugar a consultas; 

ou ainda

c) Do termo do prazo para a receção dos pareceres, autorizações ou aprovações, 

sempre que alguma das entidades consultadas não se pronuncie até essa data.

6 — Tal deliberação poderá ser de:

a) Deferimento do pedido, concedendo-se o prazo de 3 meses para levantamento 

do alvará de licença de obras ou do alvará de loteamento;

b) Deferimento do pedido, pronunciando-se sobre a necessidade de realização de 

vistoria para efeitos de emissão de autorização de utilização, concedendo-se o prazo 

de 3 meses para requerer a emissão do alvará de autorização de utilização;
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c) Indeferimento do pedido.

7 — Ao procedimento de legalização serão aplicáveis todas as normas do proce-

dimento de licenciamento ou do procedimento de autorização de utilização, com as 

necessárias adaptações e consoante se revelem necessárias.

8 — Os atos proferidos ao abrigo deste procedimento caducam nos termos previs-

tos no RJUE.

Artigo 22.°
Legalização Oficiosa

1 — Nos casos em que os interessados não promovam as diligências necessárias à 

legalização voluntária das operações urbanísticas nos termos do RJUE, a Câmara Mu-

nicipal pode proceder oficiosamente à legalização, sempre que a ilegalidade resulte 

da falta de procedimento de controlo prévio necessário, não carecendo de obras de 

correção ou alteração.

2 — O recurso à legalização oficiosa deve ser notificado ao proprietário do imóvel, 

não podendo ser determinada caso este a ela expressamente se oponha no prazo de 

15 dias a contar da notificação.

3 — Havendo oposição do proprietário, devem ser ordenadas ou retomadas as me-

didas de reposição da legalidade urbanística adequadas ao caso concreto, nos termos 

do RJUE.

4 — Pode igualmente ser promovida a legalização oficiosa quando a ilegalidade re-

sulte de ato de controlo prévio que tenha sido declarado nulo ou anulado e a respetiva 

causa de nulidade ou anulação já não se verifique no momento da legalização, e desde 

que esta possa ocorrer sem a necessidade de realização de quaisquer obras.

5 — No caso referido no número anterior, são aproveitados todos os projetos que 

instruíram o ato de controlo preventivo anulado ou declarado nulo.

6 — À legalização oficiosa são aplicáveis, com as devidas adaptações, as demais 

normas previstas no presente Regulamento.
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Artigo 23.°
Titulação

1 — O ato que determina a legalização da operação urbanística deverá ser titulado 

por alvará, o qual observará uma das seguintes formas:

a) O de alvará de autorização de utilização, quando a(s) operação(ões) urbanísti-

ca(s) careça(m) de ser tituladas por este;

b) O de alvará de licença de loteamento, quando a operação urbanística em causa 

seja um loteamento;

c) O de alvará de licença de obras de edificação, nos restantes casos.

2 — O alvará deverá respeitar os modelos constantes do anexo II do presente Re-

gulamento, devendo ainda especificar, para além dos requisitos legais contidos nas 

Respetivas portarias, o seguinte:

a) Que a(s) operação(ões) urbanística(s) foi(ram) sujeita(s) ao procedimento de 

legalização;

b) Qual(is) a(s) operação(ões) urbanística(s) objeto de regularização;

c) O uso da faculdade concedida pelo n.° 5 do artigo 102.° A do RJUE, quando apli-

cável.

3 — O alvará emitido na sequência de legalização oficiosa deve referir expressa-

mente que o ato é efetuado sob reserva de direitos de terceiros.
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PARTE III

Das Regras Aplicáveis à Urbanização e Edificação

TÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 24.°
Princípios e Regras Gerais

1 — Qualquer operação urbanística no Município de Vila Nova de Gaia deverá pau-

tar-se pelos seguintes princípios:

a) Constituição de uma mais-valia para o tecido urbano envolvente, implicando 

uma interação harmoniosa entre os novos espaços públicos criados, e entre estes e o 

tecido urbano consolidado;

b) Qualificação dos novos espaços públicos, os quais se destinarão, essencialmen-

te, ao convívio urbano em condições de conforto e segurança;

c) Colmatação de lacunas de equipamento existentes no espaço público, privile-

giando a construção de equipamento destinado à satisfação das efetivas necessida-

des urbanas dos munícipes.

2 — Os novos espaços públicos de lazer, a criar em consequência de uma operação 

urbanística de edificação, deverão ser equipados com mobiliário urbano que possibili-

te a respetiva utilização para os fins pretendidos, e pelas diversas faixas etárias.

3 — As construções devem assegurar uma correta integração na envolvente e ter 

em conta os seguintes requisitos, ao nível da volumetria, linguagem arquitetónica e 

revestimentos:

a) Respeitar as características exteriores da envolvente, tanto ao nível volumétrico 

da própria edificação, como ao nível da densidade de ocupação da parcela e da frente 

edificada, sempre que não seja prevista em instrumento de planeamento em vigor, 

uma transformação significativa das mesmas;

b) Utilizar preferencialmente linguagens arquitetónicas contemporâneas, sem pre-

juízo do princípio geral de uma correta integração na envolvente, devendo toda e 

qualquer edificação ter por base um projeto onde seja patente a utilização de critérios 
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de composição básicos de desenho arquitetónico como equilíbrio, ritmo, harmonia e 

proporção e a conceção arquitetónica a adotar seja sóbria, não ostensiva e não sobre-

carregada de elementos decorativos;

c) Os revestimentos exteriores de qualquer construção existente ou a projetar, de-

ver-se-ão subordinar à utilização de cores que mantenham o equilíbrio cromático do 

conjunto ou envolvente em que se insere;

d) A instalação de geradores eólicos ou similares, associados a edificação principal, 

deve pautar-se pela adequada integração na construção de modo a não interferir na 

composição volumétrica e formal da mesma, bem como não deve prejudicar a envol-

vente próxima por motivos de localização, escala, dimensão e proporção, salvaguar-

dando o ambiente e a paisagem urbana.

4 — As edificações existentes, ainda que inseridas em operação de loteamento, 

construídas há 10 anos ou mais, poderão ficar dispensadas do cumprimento das regras 

constantes da  Parte III deste Regulamento, desde que se encontre demonstrada a sua 

data de execução, garantida a sua correta integração urbanística e asseguradas as 

condições mínimas de salubridade.

Artigo 25.°

Condicionamentos quanto à Inserção Urbanística

1 — No âmbito de procedimentos urbanísticos, podem ser impostos condiciona-

mentos ao alinhamento, à implantação, à volumetria ou ao aspeto exterior das edifi-

cações, à modelação do terreno, à configuração da solução urbanística e das áreas a 

integrar em espaço público, assim como à percentagem de impermeabilização do solo 

ou à alteração do coberto vegetal, com vista a garantir uma correta inserção paisa-

gística, ou com fundamento na preservação ou promoção dos valores arqueológicos, 

patrimoniais e ambientais da área objeto de intervenção.

2 — No âmbito de procedimentos urbanísticos, poderá, ainda, ser exigido que os 

projetos incorporem medidas de salvaguarda devidamente especificadas destinadas 

a garantir:

a) A integração visual e paisagística dos empreendimentos, instalações ou ativida-

des em causa, nomeadamente através do condicionamento dos tipos de materiais e 

da gama de cores a utilizar nas componentes que interfiram com o seu aspeto exterior, 
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e da imposição de criação de cortinas arbóreas e arbustivas dentro do perímetro das 

parcelas que lhes sejam adstritas;

b) O controlo dos efluentes e de quaisquer outros efeitos nocivos nas condições 

ambientais;

c) A segurança de pessoas e bens, quer no interior das áreas adstritas ao empreen-

dimento ou atividade, quer nas áreas da envolvente exterior com que a atividade pos-

sa interferir;

d) A não perturbação ou agravamento das condições de tráfego e a segurança da 

circulação nas vias públicas de acesso aos empreendimentos ou atividades situadas 

nas suas proximidades;

e) A limitação ou compensação de impactos sobre as infraestruturas.

3 — O disposto nos dois números anteriores aplica-se também às operações urba-

nísticas a levar a efeito em áreas disciplinadas por planos de pormenor, Unidades de 

Execução ou por operações de loteamento nos aspetos relativos à inserção urbana e 

paisagística em que sejam omissos, nomeadamente linguagem arquitetónica, tipos de 

materiais ou gama de cores a utilizar.

Artigo 26.°
Condicionamentos Quanto aos Alinhamentos

1 — Nas áreas construídas, estruturadas por acessos existentes, sejam arruamen-

tos, estradas ou caminhos municipais, e para os quais não exista definição de alinha-

mentos, a implantação das edificações deve respeitar o alinhamento dominante do 

arruamento onde se inserem, salvo por razões de integração urbanística, desde que 

devidamente fundamentadas.

2 — Quando não exista alinhamento dominante, o alinhamento será definido no res-

petivo procedimento urbanístico.
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TÍTULO II
Trabalhos de Remodelação de Terrenos

Artigo 27.°
Derrube de Árvores

1 — Todas as árvores existentes no concelho em espaço público, consideram-se, por 

princípio, como a preservar, devendo ser tomadas todas as medidas necessárias que 

impeçam qualquer tipo de intervenção que prejudique os elementos vegetais, no todo 

ou em parte, exceto nos casos em que possuam problemas fitossanitários ou indícios 

de desequilíbrio biomecânico.

2 — Excetuam-se do previsto no número anterior as espécies consideradas infes-

tantes, nos termos do Decreto-Lei n.° 565/99, de 21 de dezembro, com as alterações 

da Declaração de Retificação n.° 4-E/2000, de 31 de janeiro.

3 — O previsto no número anterior aplica-se às árvores ou maciços arbóreos em 

espaço privado desde que constem em inventário municipal como espécime ou espé-

cimes a preservar, ou tenham sido classificadas como de interesse público.

4 — Sem prejuízo do disposto na legislação vigente, nomeadamente a relativa à 

proteção de espécies arbóreas, o abate raso de árvores referidas nos números anterio-

res apenas é permitido no âmbito de explorações florestais ou nas condições previstas 

nos n.  6 e 7.

5 — Após o abate raso em explorações florestais, deve o proprietário proceder à 

imediata plantação de novos exemplares arbóreos.

6 — Se a realização de operações urbanísticas vier a justificar o derrube de árvores 

ou de maciços, este procedimento será submetido a licenciamento, tendo em conta 

que o derrube das mesmas deve ser apenas o estritamente necessário.

7 — O abate poderá ser determinado por razões de segurança de pessoas e bens, 

de salubridade de edificações vizinhas ou do estado de deterioração comprovado por 

avaliação de risco das árvores em causa.
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Artigo 28.°
Remoção de Terras e Aterros

1 — As operações de remoção de terras ou de aterros realizadas à margem de 

outras operações urbanísticas, apenas podem ser permitidas desde que fique devida-

mente salvaguardada a sua integração com a envolvente.

2 — Na execução de aterros não podem ser utilizados entulhos, que apenas deverão 

ser depositados em locais especificamente destinados para o efeito.

TÍTULO III
Urbanização

Artigo 29.°
Obras de Urbanização

1 — A execução das obras de urbanização é da responsabilidade do promotor e do 

dono da obra, devendo ser realizadas em cumprimento das normas legais e Regula-

mentares aplicáveis, nomeadamente, Regulamento do Plano Diretor Municipal, Regu-

lamento de Intervenção na Via Pública do Município de Vila Nova de Gaia, e Regula-

mento de Espaços Verdes do Concelho de Vila Nova de Gaia e de outros em vigor.

2 — Nas operações urbanísticas destinadas a edificações, deve ser assegurada a 

execução:

a) Das ligações das infraestruturas dos edifícios às redes públicas;

b) Das obras de urbanização necessárias no espaço público adjacente, nomeada-

mente a construção de passeios, baías de estacionamento e alargamentos da faixa de 

rodagem, quando previstos.

3 — Nas operações urbanísticas destinadas a operações de loteamento, deve ser 

assegurada a execução:

a) Das ligações das infraestruturas dos loteamentos às redes públicas;

b) Das obras de urbanização necessárias no espaço público, nomeadamente, a 

construção de passeios, baías de estacionamento e faixas de rodagem previstos;

c) Das infraestruturas subterrâneas necessárias, incluindo todos os ramais para 
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cada uma das parcelas previstas.

Artigo 30.°
Receção de Obras de Urbanização Infraestruturas de Eletricidade

Para efeito de receção de obras de urbanização, as infraestruturas de eletricidade 

só poderão considerar-se em condições de serem recebidas pela câmara, caso o repre-

sentante da entidade responsável por essa infraestrutura subscreva auto de vistoria 

favorável ou seja apresentado documento comprovativo de receção das infraestruturas 

elétricas por aquela entidade.

Artigo 31.°
Delimitação dos Lotes

1 — A identificação e a demarcação de lotes resultantes de uma operação de lotea-

mento serão feitas através da colocação de marcos de características perenes, não 

devendo ser possível a sua remoção manualmente.

2 — Em loteamentos onde não existam obras de urbanização os marcos devem 

ser colocados em momento anterior ao do levantamento do alvará de loteamento, 

devendo ser apresentada, com o pedido de emissão do alvará, declaração subscrita 

pelo titular do processo, ou por quem seja titular de um qualquer direito sobre o prédio 

objeto da operação de loteamento, onde ateste ter procedido à colocação dos marcos 

e verificação da sua implantação em conformidade com a operação de loteamento 

licenciada.

3 — Em loteamentos em que há lugar à execução de obras de urbanização os mar-

cos devem ser colocados em momento anterior à vistoria para receção provisória das 

obras, devendo ser apresentada, com o pedido de vistoria, declaração subscrita pelo 

titular do processo, ou por quem seja titular de um qualquer direito sobre o prédio 

objeto da operação de loteamento, onde ateste ter procedido à colocação dos marcos 

e verificação da sua implantação em conformidade com a operação de loteamento 

licenciada.
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TÍTULO IV
Edificação

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 32.°
Estufas

1 — As estufas de caráter temporário e sem impermeabilização definitiva do solo, 

destinando-se exclusivamente à produção agrícola e não à comercialização de produ-

tos, não integram o conceito de operação urbanística.

2 — Integram o conceito de operação urbanística, as estufas cujos materiais cons-

trutivos se incorporem no solo com carácter de permanência, nomeadamente provo-

cando a impermeabilização definitiva do solo, ou se destinem à comercialização de 

produtos.

3 — As estufas devem ser removidas quando deixem de ser utilizadas, ou apresen-

tem sinais de degradação.

Artigo 33.°
Equipamento Lúdico e de Lazer

1 — Integram o conceito de operação urbanística os equipamentos lúdicos ou de la-

zer descobertos que correspondam a conjuntos de materiais e estruturas, de carácter 

permanente, destinados a recreação, bem como quaisquer outras estruturas destinadas 

a utilização privativa e associadas à edificação principal, que careçam da realização de 

infraestruturas próprias ou de ligação às existentes.

2 — Não integra o conceito de operação urbanística o equipamento lúdico e de la-

-zer descoberto que não se incorpore no solo com carácter de permanência e que não 

careça de realização de infraestruturas próprias ou de ligação às existentes.
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Artigo 34.°
Edificação na Proximidade de Linhas de Água

1 — Na faixa de 10 metros, adjacente às linhas de água e para cada um dos lados, não 

é permitida a implantação de edificações principais.

2 — O disposto no número anterior poderá ser ultrapassado mediante a apresenta-

ção de parecer, autorização, licença ou aprovação por parte da entidade competente.

CAPÍTULO II
Disposições Especiais

SECÇÃO I
Dos Edifícios

Artigo 35.°
Numeração de Polícia

1 — A colocação da numeração deverá ocorrer antes da emissão de alvará de autori-

zação de utilização, ou caso exista, antes da realização de vistoria.

2 — A numeração dos prédios obedece às seguintes regras: 

a) As ruas serão medidas longitudinalmente, pela linha do seu eixo, em metros;

b) Os prédios são numerados a contar do extremo de cada rua, ou do ponto indica-

do como origem dela, com a série dos números ímpares pela esquerda e a dos pares 

pela direita;

c) Nos arruamentos com a direção Norte/Sul, ou aproximada, a numeração co-me-

çará de Norte para Sul e, nos arruamentos com a direção Poente/Nascente, ou aproxi-

mada, a numeração começará de Nascente para Poente;

d) A cada porta ou portão, será atribuído o número correspondente à medição lon-

gitudinal pelo eixo da rua que ficar mais próxima da linha perpendicular obtida a partir 

do eixo do respetivo vão, de forma a que a numeração corresponda ao comprimento 

em metros a partir do início da rua, independentemente da existência ou não de edifi-

cações ao longo da mesma, desde que se trate de prédio urbano com edificação legal 

ou utilização do solo devidamente autorizada, ou isenta de autorização;

e) Nos edifícios de gaveto, a numeração será a do arruamento principal ou a que 
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os serviços municipais determinarem, caso os arruamentos se revelem de idêntica 

importância;

f) Nos becos ou recantos, a numeração será designada pela série dos números in-

teiros contados no sentido direita/esquerda, a partir da entrada desses arruamentos;

g) A numeração nos largos e praças será designada pela série dos números inteiros 

da esquerda para a direita a partir do prédio do gaveto poente do arruamento locali-

zado mais a Sul;

h) Nos casos de núcleos ou conjuntos habitacionais, em que o acesso seja realizado 

a partir de espaços privados, poderão os serviços municipais estabelecer uma nume-

ração segundo uma sequência lógica, a partir do acesso principal aos referidos núcleos;

i) No caso de arruamentos com numeração consolidada, será seguida a lógica da 

numeração existente.

3 — Os números de polícia terão a altura mínima de 8 cm e a máxima de 15 cm, 

admitindo-se nos casos dos estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços ou 

industriais e sem prejuízo da fácil identificação dos prédios, outras dimensões que se 

revelem adequadas e aceites pelos serviços municipais.

4 — Os proprietários ou usufrutuários dos prédios devem conservar em bom estado 

a numeração, não se admitindo a colocação de nova numeração ou a sua alteração, 

sem autorização da câmara municipal.

5 — A numeração que não se conforme com as disposições do presente artigo, de-

verá ser corrigida nos 60 dias posteriores à notificação.

Artigo 36.°
Afastamento entre Fachadas de Edifícios

1 — Os afastamentos laterais e posteriores das edificações em relação aos limites 

do prédio deverão garantir igualdade de direito de construção de terrenos adjacentes, 

que não seja prejudicado o desafogo de prédios existentes e a própria dignificação 

dos conjuntos em que se venham a integrar.

2 — Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, na ausência de definição em 

instrumento de planeamento da tipologia edificatória:

a) O afastamento mínimo entre fachadas fronteiras a espaços públicos ou de uti-

lização pública é fixado em 10,00 m, salvo no caso de alinhamentos preexistentes, 
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quando forem de manter;

b) Os afastamentos das edificações, quer nelas existam ou não vãos, e o limite de 

outro lote ou parcela confinante deverá ser igual ou superior a metade da sua altura, 

com o valor mínimo de 3,00 m;

c) Consideram-se excluídos do âmbito da aplicação da presente regra as cobertu-

ras e pisos recuados cuja altura não represente agravamento da relação criada entre 

a altura do corpo principal da edificação e o afastamento mínimo a respeitar relativa-

mente ao limite de outro lote ou parcela confinante.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 2, sem prejuízo do disposto no Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas:

a) Os casos em que existam nos terrenos confinantes construções com afastamen-

tos inferiores, os quais deverão ser objeto de análise individual de forma a garantir uma 

continuidade do ritmo do edificado;

b) Os casos de ampliação da profundidade das construções, em que o acréscimo da 

extensão da ou das fachadas pré-existentes não seja superior a 20%;

c) Nos casos em que a edificação proposta não tenha mais de um piso acima do 

solo e se implante no limite do terreno, a empena não poderá ter uma altura total su-

perior a 4,00 m, contada a partir da cota natural do terreno adjacente, sem prejuízo de 

se admitir altura superior quando em casos devidamente justificados não haja prejuízo 

do ponto de vista do enquadramento urbanístico, ou a solução surja justificada aten-

dendo à topografia local ou à necessidade de colmatação;

d) Os casos em que seja comprovado que o cumprimento de tal afastamento co-

loca em causa o adequado aproveitamento urbanístico do terreno, com base em pro-

posta de edificação que observe os demais critérios previstos no Regulamento do Pla-

no Diretor Municipal e que constitua uma mais-valia para o tecido urbano adjacente, 

nomeadamente pela qualificação do espaço público e ao nível da integração formal, 

funcional e paisagística;

e) Os casos em que o cumprimento dos afastamentos descritos seja despropor-

cionado face à mais-valia urbanística resultante e desde que seja comprovado que a 

adoção de afastamentos inferiores não inviabiliza o cumprimento dos princípios gerais 

descritos no n.° 1.

4 — Admite-se a edificação com três frentes, bem como com duas frentes a toda a 
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largura do prédio, desde que sejam permitidas em instrumento de planeamento, não 

sendo possível a criação, nos edifícios principais, de empenas insuscetíveis de virem a 

ser colmatadas.

5 — Com vista a salvaguardar a possibilidade de construção em terrenos de fren-

tes restritas, a Câmara Municipal reserva-se o direito de só aprovar implantações de 

edi-fícios que ofereçam empena a futuras construções vizinhas, quando o terreno ad-

jacente onde estas se venham a implantar, apresentar uma frente com dimensão igual 

ou inferior a 8 metros, e não seja passível de permitir um aproveitamento adequado 

em termos de ocupação futura.

Artigo 37.°
Empenas Laterais

1 — As empenas de edifícios ou parte delas que não se encontrem colmatadas, 

devem ser objeto de tratamento estético consonante com o das fachadas, nomeada-

mente no que se refere a materiais de revestimento. 

2 — O disposto no número anterior aplica-se quer as empenas referidas se devam à 

diferenciação de cércea ou alinhamento com os edifícios contíguos quer resultem de 

não existirem nas parcelas contíguas edificações que a elas encostem.

3 — Se for iniciada edificação na parcela contígua à empena em causa que com 

esta venha a ter contacto, será dispensado o cumprimento do disposto no n.° 1 no que 

se refere à parte da empena que vier a constituir superfície de contacto com o novo 

edifício.

4 — As medidas de tratamento das empenas devem também prever, quando ne-

cessário:

a) A reparação das patologias patentes e adoção das necessárias medidas de cor-

reção e prevenção;

b) A utilização de materiais de revestimento que garantam solidez e durabilidade, 

especialmente quando se encontrem em espaços de fácil acesso;

c) A recondução de cabos e outros elementos dissonantes;

d) A supressão de todos os elementos obsoletos da empena.

5 — É permitido o tratamento da empena através de intervenções pictóricas ou 

arquitetónicas, com o objetivo de a harmonizar com a paisagem urbana e com a arqui-
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tetura do próprio edifício.

Artigo 38.°
Saliências, Corpos Balançados e Varandas

1 — Nas fachadas dos edifícios contíguos a espaço público, não é permitida a uti-

lização do espaço aéreo público por corpos balançados utilizáveis, nomeadamente 

compartimentos ou partes de compartimentos, saliências e varandas.

2 — Excetuam-se do número anterior os edifícios localizados em área urbana 

consolidada ou em consolidação, onde dominantemente existam saliências, corpos 

balançados e varandas projetados sobre o espaço público, desde que daí não resulte 

prejuízo para o espaço público e sejam respeitadas as características e traços 

arquitetónicos da envolvente, nomeadamente quanto à dimensão da profundidade e 

extensão do balanço.

Artigo 39.°
Marquises

1 — É permitido o encerramento de varandas mediante a realização de obras de al-

teração de fachada ou construção de marquises em qualquer fachada de um edifício, 

terraços e pátios, ainda que envolvam a realização de obras de ampliação.

2 — Estas construções devem respeitar a linha estética do respetivo edifício e 

enquadrar-se nas caraterísticas deste e da sua envolvente, devendo ser feito uso prefe-

rencial dos materiais utilizados no edifício, ou o mais aproximado a estes possíveis.

Artigo 40.°
Áreas Comuns em Edifícios

1 — Nos edifícios ou conjunto de edifícios passíveis de se virem a constituir em regi-

me condominial ou através de propriedade horizontal, deve existir um compartimento 

destinado a arrecadação de material de limpeza do espaço comum, com acesso a 

partir do mesmo, dotado de um ponto de luz, água, recolha e encaminhamento para o 

coletor de águas residuais domésticas.

2 — A largura livre do átrio de entrada no edifico será, no mínimo, de 2,40 m.
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3 — A largura do acesso à garagem deve ser, preferencialmente, de 5,00 m.

Artigo 41.°
Acessos Pedonais

1 — Os edifícios de habitação coletiva, comércio, serviços e atividades empresariais 

deverão encontrar-se dotados de rampas de acesso que liguem o espaço exterior às 

comunicações verticais que obedeçam às exigências legais.

2 — A instalação no espaço público, de rampas ou degraus de acesso às edificações 

existentes apenas será permitida quando não haja alternativa técnica viável e desde 

que não comprometa a circulação pública.

3 — Nas novas edificações destinadas a usos mistos com habitação, as frações des-

tinadas ao uso habitacional não poderão dispor de acesso ao exterior comum ao das 

restantes funções.

Artigo 42.°
Anexos e Construções Secundárias

1 — Os anexos e construções secundárias não podem afetar a estética e as condi-

ções de salubridade e insolação dos edifícios, sendo obrigatória uma solução arquite-

tónica e de implantação que minimize o impacto sobre os prédios confrontantes ou 

sobre o espaço público.

2 — As empenas devem ter um tratamento adequado, nos termos do artigo 37.° do 

presente Regulamento.

3 — Em solo urbano, a área total de anexos destinados a alojamento de animais não 

pode exceder uma área de edificação de 15 m², sem prejuízo de legislação especial 

aplicável.

4 — A totalidade da área de implantação de anexos e construções secundárias não 

poderá ultrapassar a área de implantação da construção principal.

5 — Os anexos e construções secundárias só poderão ser constituídos por um piso 

acima do solo e não serão admissíveis caves.
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Artigo 43.°
Logradouro dos Edifícios

1 — A Câmara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer inte-

ressado, determinar a limpeza dos logradouros e espaços verdes privados para asse-

gurar o bom aspeto, condições de salubridade e de segurança de pessoas.

2 — O logradouro dos edifícios deve conter uma área permeável preferencialmente 

ocupada com coberto vegetal.

3 — A utilização do logradouro, para exposição de produtos ou como complemento 

de atividade económica exercida no edifício, não pode:

a) Provocar obstrução de perspetivas panorâmicas;

b) Produzir um impacto negativo nos lugares ou na paisagem;

c) Interferir no equilíbrio arquitetónico dos edifícios e espaços públicos envolven-

tes;

d) Prejudicar condições de salubridade e segurança.

4 — O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente para as situações de 

exposição de produtos em parcelas que não constituam logradouros de edifícios e 

para a ocupação de parcelas com elementos que se incorporem no solo com carácter 

provisório.

5 — Cessada que seja a utilização de logradouro para a exposição de produtos, ou 

como complemento da atividade económica exercida no edifício, deverá ser assegu-

rada a remoção dos materiais expostos.

Artigo 44.°
Vedações

1 — As vedações confinantes com vias públicas:

a) Não poderão ter, em qualquer dos seus pontos, altura superior a 1,80 m, relati-

vamente ao espaço público adjacente, podendo elevar-se acima dessa altura apenas 

com sebes vivas;

b) Em conjuntos urbanos consolidados ou em consolidação, onde seja possível 

identificar uma dominância nas alturas das vedações, essa dimensão prevalece sobre 

09.5 | DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO



232

a referida na alínea a);

c) Em troços de arruamento com pendente, poderão ser admitidas dimensões dife-

rentes desde que devidamente articuladas com a edificação e as pré existências;

d) Em caso de necessidade de vedação de prédio único entre dois prédios já ve-

dados, a vedação a executar deve garantir a continuidade das alturas das vedações 

contíguas e promover a sua articulação;

e) Quando se destinem a vedar terreno de cota superior à do arruamento, será admi-

tido, por motivos de segurança, a construção de vedação com uma altura máxima de 

0,90 m contada da cota de natural de terreno, não se considerando qualquer aterro.

2 — As vedações não confinantes com vias públicas:

a) Não podem exceder 2,50 m de altura, a contar da cota natural dos terrenos, po-

dendo ser completadas acima daquela altura com sebes vivas;

b) No caso de a vedação separar terrenos com cotas diferentes, aquela altura será 

medida a partir da cota natural mais baixa;

c) A Câmara Municipal reserva-se o direito de impor a colmatação de vedações exis-

tentes, independentemente da sua altura, desde que por motivos de enquadramento 

formal, estético ou paisagístico, devidamente justificados;

d) No troço de vedação entre a vedação frontal e o alinhamento do edifício devem 

ser previstas soluções que sejam funcional e esteticamente integradas no conjunto 

edificado existente ou a construir;

e) Quando se destinem a vedar terreno de cota superior à do contíguo, será admiti-

do, por motivos de segurança, a construção de vedação com uma altura máxima de 

0,90 m contada da cota de natural de terreno, não se considerando qualquer aterro.

3 — No caso de unidades industriais e de armazenagem, as vedações poderão ele-

var-se acima das alturas indicadas nos n.° 1 e 2 do presente artigo apenas em rede ou 

grade, desde que devidamente articuladas com a envolvente, não podendo exceder a 

altura máxima de 2,50 m na vedação frontal e 3,50 m nas restantes.

4 — Em casos de áreas ou conjuntos existentes com características de reconhecida 

qualidade urbanística ou arquitetónica, ou ainda por motivos topográficos, formais ou 

funcionais devidamente justificados, qualquer que seja a zona do Concelho em que se 

situem, poderão ser aceites outras soluções.

5 — A localização de terminais de infraestruturas, designadamente, contadores de 
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energia elétrica, abastecimento de águas, de gás ou outros, bem como caixa de cor-

reio e números de polícia, deverá ser coordenada em projeto e tanto quanto possível 

constituir um conjunto cuja composição geométrica seja coerente com a imagem geral 

da vedação.

6 — Quando a construção de vedação implique recuos, por força dos alinhamentos 

a cumprir, deverá ser assegurado o tratamento do terreno restante, localizado entre a 

vedação edificada e o espaço público existente, de acordo com as condições a esta-

belecer pelo município.

7 — As obras a realizar no espaço público, desde que não impliquem qualquer 

intervenção nas infraestruturas de abastecimento público, podem ser objeto do proce-

dimento simplificado previsto no presente Regulamento.

SECÇÃO II
Infraestruturas nos Edifícios

Artigo 45.°
Regra Geral

1 — As redes e correspondentes equipamentos referentes a infraestruturas de tele-

comunicações, de energia ou outras, necessárias na execução de operações urbanísti-

cas, ou ainda nas promovidas pelas entidades concessionárias das explorações, devem 

ser enterradas, exceto quando comprovada a impossibilidade técnica de execução.

2 — A instalação de infraestruturas no exterior dos edifícios deve realizar-se 

preferencialmente nas coberturas ou em fachadas não voltadas ao espaço público e 

apenas é permitida se salvaguardar as questões de carácter estético no tocante à sua 

integração na composição arquitetónica do edifício.

3 — Os terminais ou dispositivos aparentes das redes de infraestruturas devem es-

tar perfeitamente coordenados e integrados no projeto de arranjos exteriores.

4 — O projeto de abastecimento de água deve contemplar as redes de rega e com-

bate a incêndios, quando aplicáveis.
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Artigo 46.°
Infraestruturas de Telecomunicações Próprias dos Edifícios

1 — Em todos os edifícios construídos de raiz ou nas intervenções que impliquem 

reforma profunda de edifícios existentes, deve ser reservado um espaço para a insta-

lação e conexão das possíveis infraestruturas de telecomunicações.

2 — Não é permitida a instalação de infraestruturas de telecomunicações nos vãos, 

varandas, fachadas e paramentos do perímetro dos edifícios, exceto quando seja 

possível ocultá-las através de elementos construtivos permanentes e devidamente 

autorizados, de modo a que não sejam visíveis a partir da via pública.

3 — Quando as infraestruturas sejam instaladas na cobertura dos edifícios deve ser 

escolhido o sítio que melhor as oculte, desde que tal não prejudique o seu bom funcio-

namento, devendo nestes casos a solução a adotar ser devidamente fundamentada.

4 — As infraestruturas de telecomunicações, quando visíveis da via pública, devem 

ser de cor neutra e não podem incorporar legendas ou anagramas de carácter publici-

tário.

5 — Quando se preveja a instalação de uma antena em edifício com mais de duas 

frações, a mesma deve ser coletiva, devendo adotar-se as medidas necessárias para 

que aquela possa ser utilizada por qualquer fração.

6 — As linhas e cabos necessários ao funcionamento dos sistemas não podem ser 

visíveis a partir da via pública.

7 — As antenas de comunicação de carácter oficial, nomeadamente as dos serviços 

de utilidade pública e defesa, encontram-se igualmente sujeitas às normas constantes 

do artigo 45.°, sem prejuízo das respetivas especificidades.

Artigo 47.°
Outras Infraestruturas Próprias dos Edifícios

1 — As águas pluviais provenientes das coberturas, varandas e terraços dos edifícios 

devem:

a) No caso de não existir passeio, ser recolhidas em algerozes ou caleiras e canali-

zadas em tubagens adequadas, até 0,10 m do solo;

b) Existindo passeio, ser conduzidas em tubagens enterradas até à berma do arrua-

mento ou ao coletor de águas pluviais.
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2 — Na colocação de painéis solares e de unidades exteriores de climatização deve 

ser garantida a sua adequada integração na arquitetura do edifício.

Artigo 48.°
Instalação de Infraestruturas de Suporte das Estações de Radiocomunicações

1 — Sem prejuízo de outras disposições contidas em legislação especial, na insta-

lação de infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações, devem ser 

observadas as seguintes condições:

a) Utilizar postes tubulares metálicos em detrimento de estruturas treliçadas, sem-

pre que tecnicamente possível, visando minimizar os impactos visuais;

b) Recorrer a uma infraestrutura de suporte de estação de radiocomunicações que 

seja partilhável por qualquer operador;

c) Eleger a localização que melhor oculte a sua visibilidade a partir do espaço pú-

blico ou coletivo, devendo garantir a dissimulação dos equipamentos de radiocomu-

nicações;

d) Garantir o tratamento paisagístico dos respetivos espaços adjacentes.

2 — Quando instaladas em edificações, deve ser:

a) Garantido o afastamento máximo dos planos de fachada, de forma a minimizar a 

sua visibilidade a partir do espaço público ou coletivo;

b) Promovida a integração na composição arquitetónica do edifício.

3 — Na situação do número anterior só é permitida a instalação de infraestruturas 

de suporte de estações de radiocomunicações nas fachadas de edificações, nas situa-

ções em que seja possível ocultá-las através de elementos construtivos permanentes, 

de modo a que não sejam visíveis a partir do espaço público ou coletivo.

4 — Na infraestrutura de suporte das estações de radiocomunicações deve cons-tar 

identificação do nome da operadora, endereço, contacto telefónico e nome do res-

ponsável técnico.
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TÍTULO V
Utilização

Artigo 49.°
Compatibilidade de Usos e Atividades

1 — Sem prejuízo da existência de direitos adquiridos, a viabilização de qualquer 

atividade ou instalação abrangida nos usos compatíveis ou complementares com o 

uso previsto no respetivo alvará de autorização de utilização, alvará de loteamento, 

ou com o uso dominante do solo, só pode ocorrer quando for considerado que de tal 

viabilização não decorrem riscos para a segurança de pessoas e bens, nem prejuízos 

ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística.

2 — Consideram-se, em geral, como incompatíveis, os usos (dominantes, comple-

mentares e compatíveis) que:

a) Dêem lugar a ruídos, fumos, resíduos ou de forma geral prejudiquem as condi-

ções de salubridade;

b) Perturbem as condições de trânsito e de estacionamento, nomeadamente com 

operações de carga e descarga que prejudiquem as condições de utilização da via 

pública ou com incomportável trânsito de veículos;

c) Apresentem riscos de toxicidade, incêndio e explosão.

d) Provoquem prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisa-

gística que não possam ser evitados ou eficazmente minimizado;

e) Coloquem em causa a segurança de pessoas e de bens;

f) Violem plano municipal de ordenamento do território, plano especial de ordena-

mento do território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, 

área de construção prioritária, servidão administrativa, restrição de utilidade pública 

ou quaisquer outras normas legais e regulamentares aplicáveis.
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TÍTULO VI
Operações Urbanísticas de Impacte Relevante e Loteamentos

Artigo 50.°
Operações Urbanísticas de Impacte Relevante

1 — Para efeitos de aplicação do n.° 5 do artigo 44.° do RJUE, considera-se gerador 

de impacte relevante:

a) Todo e qualquer edifício com uso maioritário destinado a habitação com mais de 

20 fogos;

b) Toda e qualquer construção com uso maioritário destinado a comércio ou ser-

viços com área de construção superior a 6.000 m², excluindo as áreas destinadas a 

estacionamento automóvel;

c) Toda e qualquer construção com uso maioritário destinado a indústria ou arma-

zenagem, com área de construção superior a 10.000 m², excluindo as áreas destinadas 

a estacionamento automóvel;

d) Toda e qualquer construção que disponha de mais de duas caixas de escadas de 

acesso comum a frações ou unidades independentes;

e) Toda e qualquer construção que disponha de mais de duas unidades de ocupa-

ção com acesso direto do espaço exterior e área de construção superior a 500 m², 
excluindo as destinadas a comércio, serviços e indústria em edifícios multifamiliares. 

O espaço exterior aqui designado deve ser entendido como logradouro comum ou 

espaço exterior do domínio público;

f) Postos de abastecimentos de combustíveis, isolados ou integrados em operações 

urbanísticas mais abrangentes.

2 — As obras de ampliação de edificações já existentes e licenciadas antes da en-

trada em vigor do presente Regulamento devem ser consideradas como de impacte 

relevante, desde que resulte da totalidade da edificação (existente e a ampliar) a de-

terminação da ocorrência das condições descritas no presente artigo, devendo ser 

asseguradas as cedências para as áreas de apoio coletivo, sobre as áreas a ampliar.
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Artigo 51.°
Áreas de Apoio Coletivo

(espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos)

Os projetos de loteamentos, os pedidos de licenciamento ou comunicação prévia 

de operações urbanísticas de impacto relevante, conforme o disposto no artigo 50.° 

do presente Regulamento, e pedidos de licenciamento ou de autorização de reparce-

lamento de propriedade destinados à constituição de lotes ou de parcelas para urbani-

zação, devem ser dotados de áreas de apoio coletivo (Aac), destinadas à implantação 

de infraestruturas viárias, espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos.

Artigo 52.°
Cedências e Previsão de Áreas de Apoio Coletivo

1 — Os interessados na realização de operações de loteamento urbano cedem gra-

tuitamente ao Município, as áreas de apoio coletivo que, de acordo com o Plano Dire-

tor Municipal em vigor e licença ou comunicação prévia de loteamento, devam inte-

grar o domínio municipal.

2 — A integração no domínio municipal das parcelas de terreno e infraestruturas 

mencionadas no número anterior far-se-á automaticamente com a emissão do alvará, 

ou mediante celebração de escritura nos casos sujeitos a comunicação prévia.

3 — Para efeitos do cumprimento de dotação mínima das áreas destinadas à im-

plantação de infraestruturas viárias, espaços verdes e de utilização coletiva e equi-

pamentos, para além das áreas de cedência ao domínio municipal, poderão ainda ser 

contabilizadas as áreas de natureza privada a afetar aos mesmos fins de apoio coleti-

vo, de acordo com o disposto no n.° 2 e n.° 3 do Artigo 144.° do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal.

4 — O disposto nos números anteriores é ainda aplicável, com as devidas adapta-

ções, aos pedidos de licenciamento ou de comunicação prévia de obras de edificação, 

desde que estas sejam classificadas como de impacto urbanístico relevante, conforme 

descrito no artigo 50.° deste Regulamento, bem como ao licenciamento ou autoriza-

ção de reparcelamento de propriedade destinado à constituição de lotes ou de parce-

las para urbanização.

5 — Nos casos descritos no número anterior, a integração no domínio municipal das 
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parcelas de terreno e infraestruturas far-se-á mediante celebração de escritura, exceto 

quando tal já tenha ocorrido mediante escritura de constituição de propriedade hori-

zontal.

6 — Nos pedidos de alteração a licença de loteamento ou comunicação prévia de 

loteamento, só há lugar a novas cedências quando aqueles pedidos visem um aumento 

da área de construção ou aumento da área do lote, por incorporação de prédio distin-

to, do alvará ou comunicação prévia do loteamento inicial, ou sucessivas alterações.

Artigo 53.°
Dispensa de Cedência para o Domínio Municipal e Compensação

1 — Se o prédio em causa já estiver dotado de todas as infraestruturas urbanísticas e 

ou não se justificar a cedência ou a dotação de áreas de apoio coletivo, a operação ur-

banística poderá ser total ou parcialmente dispensada, em casos devidamente justifi-

cados, nos termos do n.° 1 do Artigo 145.° do Regulamento do Plano Diretor Municipal.

2 — Em caso de dispensa, total ou parcial, da cedência ou dotação de áreas de 

apoio coletivo, aquela será compensada, quer através do reforço das áreas elegíveis 

de apoio coletivo de natureza privada, quer através de um pagamento de compensa-

ção ao Município em numerário ou espécie, ou ainda através da combinação destas 

duas modalidades, nos termos do n.° 2 do Artigo 145.° do Regulamento do Plano Di-

retor Municipal.

3 — No caso de obras de alteração, reconstrução ou de ampliação não superior a 10% 

da área total de construção original, em edificações licenciadas antes da entrada em 

vigor do presente Regulamento e que tenham impacto urbanístico relevante, nos ter-

mos definidos no artigo 50.° do presente Regulamento, há a redução em 25% do pa-

gamento da compensação ao Município em numerário, desde que, cumulativamente:

a) O prédio em causa reúna as condições descritas no n.° 1;

b) As obras a realizar e a introdução de uma nova utilização principal não consti-

tuam agravamento ou afetação negativa sobre a envolvente, quer do ponto de vista 

paisagístico, quer funcional.

4 — A compensação poderá ser paga em espécie através da cedência de lotes, pré-

dios urbanos, edificações ou prédios rústicos, nos termos do artigo 127.° do presente 

Regulamento.
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5 — A Câmara Municipal poderá optar pela compensação em numerário, nos ter-

mos do artigo 126.° do presente Regulamento.

TÍTULO VII
Demolição

Artigo 54.°
Demolição de Edifícios

1 — A demolição de um edifício existente como operação urbanística autónoma, 

independente da definição e prévia viabilização de um novo uso ou ocupação a dar 

ao local, só pode ser autorizada em qualquer das seguintes situações, confirmada por 

prévia vistoria efetuada pelos serviços municipais competentes:

a) A sua manutenção colocar em risco a segurança de pessoas e bens ou a salubri-

dade dos locais;

b) Constituir uma intrusão arquitetónica, urbanística ou paisagística desqualificado-

ra da imagem do conjunto urbano ou do local onde se insere;

c) Manifesta degradação do seu estado de conservação, e desde que se considere 

que a sua recuperação não é tecnicamente possível ou economicamente viável;

d) Tratar-se de instalações industriais e ou de armazenagem, abandonadas ou ob-

soletas, sem prejuízo de poderem ser impostas a salvaguarda e manutenção de even-

tuais valores de arqueologia industrial;

e) Tratar-se de edifícios a que o município não reconheça interesse ou cuja manu-

tenção considere inconveniente.

2 — Fora das situações referidas no número anterior, só é permitida a demolição de 

um edifício existente concomitantemente com ou após o licenciamento ou admissão 

de comunicação prévia, nos termos da legislação aplicável, da construção de um novo 

edifício para o local ou de uma qualquer outra forma de ocupação do mesmo espaço.

3 — O disposto nos números anteriores não derroga quaisquer condicionamentos 

à demolição ou modificação de edificações abrangidas por medidas legais ou regu-

lamentares de salvaguarda do património edificado, incluindo as estabelecidas no 

presente Plano.
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PARTE IV
Da Execução e Fiscalização

TÍTULO I
Execução de Obras

Artigo 55.°
Informação Sobre a Execução dos Trabalhos

1 — Nas obras sujeitas a controlo prévio, no âmbito do RJUE, deve o diretor de fis-

calização ou o diretor de obra, com a antecedência mínima de 48 horas, comunicar aos 

serviços de fiscalização, as datas em que se vão realizar as seguintes fases de obra:

a) Início de obra, nomeadamente montagem de estaleiro e início de terraplenagens;

b) Betonagem de fundações da construção principal e ou construção de anexos e 

de vedações;

c) Betonagem da laje de piso de Rés-do-chão;

d) Conclusão de estrutura;

e) Início das obras no domínio público;

f) Conclusão da obra.

2 — Nas obras isentas de controlo prévio deve, o titular de qualquer direito que lhe 

permita realizar a obra, comunicar a realização da mesma com uma antecedência de 

5 dias.

3 — A realização de operações urbanísticas em cumprimento de ordem proferida 

pela Câmara Municipal, ao abrigo das competências que lhe estão cometidas no âmbi-

to da conservação dos edifícios, deve ser precedida de comunicação pelo promotor da 

data de início dos trabalhos da identificação do empreiteiro responsável pela execu-

ção da obra apresentando o respetivo alvará, bem como do diretor técnico da obra.
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Artigo 56.°
Trabalhos de Demolição

1 — Sempre que a demolição torne aparentes, total ou parcialmente, as paredes das 

empenas dos prédios confinantes, o dono de obra fica obrigado a garantir as condi-

ções de habitabilidade das construções contíguas, do ponto de vista da estanqueida-

de à água e dos isolamentos térmico e acústico.

2 — As soluções devem atender aos seguintes aspetos:

a) As situações preexistentes de exposição dos edifícios adjacentes;

b) O facto de as paredes em questão poderem ficar, no futuro, parcial ou totalmen-

te protegidas pelo novo edifício.

3 — Nos casos em que à demolição não suceda de imediato a construção do edifício 

de proteção da ou das empenas adjacentes, ou sempre que o faseamento das obras 

preveja a realização prévia de outros trabalhos, nomeadamente, de escavação e ou 

contenção periférica, o dono da obra, em cumprimento do n.° 4 do presente artigo, 

deve conferir à empena características de estanqueidade e de isolamento idênticas à 

de uma parede exterior.

4 — Na sequência da demolição deverá o dono da obra assegurar a remoção dos 

resíduos que resultem da demolição e a vedação adequada do terreno com respeito 

pelas normas aplicáveis.

Artigo 57.°
Movimentação de Terras

1 — Não é permitido o depósito no interior do estaleiro das terras provenientes dos 

trabalhos de escavação, excetuando aquelas a utilizar na modelação do terreno pre-

vista na operação urbanística, cujo espalhamento deverá ser efetuado em simultâneo.

2 — A remoção, transporte e destino final de terras provenientes de obras deverá 

dar cumprimento às disposições relevantes do Regulamento Municipal de Resíduos 

Sólidos de Vila Nova de Gaia e da legislação aplicável, observando, ainda, as seguintes 

condições:

a) Sempre que se verifique a acumulação de terras nos arruamentos adjacentes ao 

estaleiro, resultantes da operação de transporte, o empreiteiro responsável deverá 
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proceder à limpeza do arruamento, com recurso a lavagem, quando tal se mostre ne-

cessário;

b) Deverá proceder-se à rega das superfícies suscetíveis de provocar o empoeira-

mento da envolvente.

Artigo 58.°
Colocação de Andaimes

1 — A instalação de andaimes obriga ao seu revestimento vertical, a toda a altura, 

pelo lado de fora e nas cabeceiras, com telas ou redes de malha fina, ou outro material 

a submeter à aceitação da fiscalização, de forma a garantir a segurança na obra e fora 

dela.

2 — No caso de telas, estas podem ser suporte de mensagem publicitária, quando 

programada de forma integrada e devidamente licenciada, de acordo com o Regula-

mento Municipal da Defesa da Paisagem, Publicidade e Ocupação do Espaço Público.

Artigo 59.°
Vedação das Obras

1 — É obrigatória a construção de tapumes, constituídos por chapas metálicas pin-

tadas ou lacadas, ou por painéis de madeira pintados em todas as obras, novas cons-

-truções ou outras que requeiram reparações nas fachadas e nos telhados à face da 

via pública, podendo a Câmara Municipal, em casos excecionais e devidamente justifi-

cados, aceitar outras soluções.

2 — Os elementos de delimitação das obras para além de terem de respeitar as 

normas vigentes em matéria de acessibilidade, segurança e barreiras arquitetónicas, 

devem:

a) Ser homogéneos e ter uma altura máxima constante de 2,50 m, exceto nas ruas 

com pendente, nas quais serão permitidos escalonamentos até uma altura máxima de 

3,00 m;

b) Ser dotadas de sinalização noturna e ter as portas de acesso a abrir para dentro.

3 — As máquinas, amassadouros e depósitos de entulhos ficarão no interior da área 

delimitada pelos tapumes.
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Artigo 60.°
Condutas de Descarga de Entulhos

Sempre que existam entulhos que tenham que ser lançados em altura, os mesmos 

devem ser vazados através de conduta fechada e recebidos em recipientes fechados.

TÍTULO II
Ocupação e Utilização do Espaço Público por Motivo de Obras

Artigo 61.°
Ocupação do Espaço Público

No solo, subsolo e espaço aéreo integrados no domínio público municipal pode 

ocorrer utilização ou ocupação, no âmbito das operações urbanísticas de urbanização 

e edificação, desde que devidamente licenciadas.

Artigo 62.°
Regras Gerais Sobre Utilização ou Ocupação do Espaço Público

A ocupação do espaço público implica a observância das seguintes condições:

a) Restrição ao estritamente necessário, de forma a não prejudicar o uso público a 

que os bens se encontram afetos, designadamente o trânsito de veículos e de peões;

b) Salvaguarda da qualidade estética das instalações e do seu enquadramento as-

segurando o permanente bom estado de conservação das mesmas;

c) Instalação de sinalização adequada, sempre que necessário;

d) Cumprimento de normas de segurança;

e) Reparação integral dos danos ou prejuízos decorrentes da ocupação e reposição 

das boas condições de utilização imediatamente após a execução de obras ou decor-

rido o prazo para esse efeito.
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Artigo 63.°
Ocupação de Passeios e Arruamentos

1 — Quando, na realização de obras, seja necessária a ocupação total do passeio ou 

ainda de parte da faixa de rodagem, e tal seja viável, serão construídos obrigatoria-

mente corredores cobertos para peões, com as dimensões mínimas de 1,20 m largura 

e 2,20 m pé direito, imediatamente confinantes com o tapume e vedados pelo exterior 

com prumos e corrimão em tubos redondos metálicos, devendo os mesmos prever 

também a correspondente iluminação noturna.

2 — Sempre que se verificar a necessidade de garantir o acesso de transeuntes ao 

edifício, deverão prever-se soluções que garantam a segurança e comodidade, desig-

nadamente, através da delimitação dos andaimes e colocação de estrado estanque ao 

nível do primeiro teto.

3 — Sempre que, na sequência da instalação de um tapume, ficar no interior da zona 

de ocupação qualquer equipamento como boca-de-incêndio, placa de sinalização, en-

tre outros, deverá o responsável pela obra instalar um equipamento equivalente pelo 

lado de fora do tapume, durante o período de ocupação, e nas condições a indicar 

pelos serviços municipais correspondentes.

4 — O prazo de ocupação do espaço público, por motivo de obras, não pode exce-

-der o prazo fixado ou indicado para a execução das obras.

5 — O licenciamento da ocupação de espaço público pode ser revogado por razões 

de interesse público, devendo nesse caso o promotor disponibilizar o espaço público 

ocupado, no prazo de 5 dias após a notificação, sendo-lhe devolvido o valor das taxas 

correspondentes ao período não utilizado.

Artigo 64.°
Proteção de Árvores e Mobiliário Urbano

1 — As árvores, candeeiros e mobiliário urbano, que se encontrem junto à obra de-

vem ser protegidos com resguardos que impeçam quaisquer danos.

2 — A área a proteger em torno das árvores deve corresponder à projeção da copa.

3 — A Câmara Municipal pode determinar a retirada ou a deslocalização do mo-

biliário urbano, devendo o requerente, a expensas suas, promover a desmontagem 

e transporte até ao armazém municipal ou o seu reposicionamento, bem como a sua 
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recolocação após a conclusão da obra.

Artigo 65.°
Cargas e Descargas na Via Pública

1 — A ocupação da via pública com cargas e descargas de materiais, autobetoneiras 

e equipamento de bombagem de betão apenas é permitida nas seguintes condições:

a) Durante as horas de menor intensidade de tráfego, por período estritamente ne-
cessário à execução dos trabalhos;

b) Com colocação de sinalização adequada, a uma distância mínima de 5,00 m em 
relação ao veículo estacionado.

2 — Sempre que se verifiquem transtornos do trânsito, o dono da obra deve recor-
rer às autoridades policiais para assegurarem a sua disciplina.

3 — Imediatamente após os trabalhos referidos nos números anteriores, é obrigató-
ria a limpeza da via pública, com especial incidência nos sumidouros, sarjetas e tampas 

de caixas de visita.

Artigo 66.°
Contentores para Depósito de Materiais e Recolha de Entulhos

1 — É permitida a recolha de entulhos em contentores metálicos, os quais devem 
ser removidos quando se encontrem cheios ou neles tenha sido depositado qualquer 
material que possa provocar insalubridade.

2 — Os contentores não podem ser instalados em local que afete a normal circulação 
de peões e veículos, com exceção de casos justificados e desde que sejam adotadas as 
medidas previstas nesta Parte.
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TÍTULO III
Garantias

Artigo 67.°
Disposições Gerais

1 — As cauções previstas no RJUE e no presente Regulamento, podem ser presta-

das mediante garantia bancária autónoma à primeira solicitação, sobre bens imóveis 

propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou seguro-caução.

2 — O depósito em dinheiro será efetuado em Portugal, em qualquer instituição de 

crédito, à ordem da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, devendo ser especificado 

o fim a que se destina.

3 — Se o interessado prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar 

um documento pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado asse-

gure, até ao limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer impor-

tâncias exigidas pela Câmara Municipal em virtude de esta promover a realização das 

obras ou trabalhos por conta do interessado nos termos previstos na lei.

4 — Tratando-se de seguro-caução, o interessado deve apresentar apólice pela 

qual uma entidade legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite 

do valor da caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exi-

gidas pela Câmara Municipal em virtude de esta promover a realização das obras ou 

trabalhos por conta do interessado nos termos previstos na lei.

5 — Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, 

em caso algum, resultar uma diminuição das garantias da Câmara Municipal nos mol-

-des em que são asseguradas pelas outras formas admitidas de prestação da caução, 

ainda que não tenha sido pago o respetivo prémio ou comissões.

6 — Todas as despesas que decorram da prestação de cauções são da responsabi-

lidade do interessado.
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Artigo 68.°
Obras de Urbanização

1 — Quando a caução destinada a garantir a boa e regular execução das obras de 

urbanização for prestada por garantia bancária ou por seguro-caução deve ser respei-

tado o modelo constante no Anexo III ao presente Regulamento.

2 — Caso o interessado pretenda prestar a caução mediante hipoteca sobre prédios 

resultantes da operação de loteamento, as obras de urbanização só podem iniciar-se 

depois de a mesma estar registada na competente Conservatória do Registo Predial, 

sob pena de ser ordenado o embargo das obras nos termos da legislação em vigor.

3 — No caso previsto no número anterior os prédios resultantes da operação de 

loteamento, nomeadamente os lotes constituídos ou eventuais áreas sobrantes, só 

podem ser alienadas ou oneradas depois de efetuado o registo de hipoteca, o que 

expressamente se especificará no alvará de loteamento.

4 — No caso de as obras de urbanização incluírem trabalhos em vias pavimentadas 

existentes, a reposição desses pavimentos deve ser garantida através da caução para 

as obras de urbanização.

Artigo 69.°
Licença Parcial

1 — Quando a caução, prevista no RJUE, no caso de emissão de licença parcial para 

construção da estrutura, para assegurar os custos da demolição da estrutura até ao 

piso de menor cota, for prestada por garantia bancária ou por seguro-caução deve ser 

respeitado o modelo constante no anexo III do presente Regulamento.

2 — A caução referida no número anterior deve ser prestada antes da emissão do 

alvará de licença parcial e apenas pode ser libertada após a emissão do alvará de li-

cença de construção definitivo.

3 — A caução referida no número anterior deverá ser apresentada com o respetivo 

pedido e será calculada nos termos seguintes:

valor da caução = a x v x C + IVA à taxa em vigor, 

em que:
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a = 0,05 para obras de demolição e 0,02 para obras de escavação e contenção peri-

férica v ( m ) = volume total da construção a demolir acima e abaixo da cota de soleira 

e ou volume de escavação;

C (¤) = valor máximo do custo para habitação corrente, publicado anualmente pela 

FEPICOP — Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas, nos 

termos do Decreto-Lei n.° 12/2004, de 9 de janeiro, para efeitos de verificação das 

estimativas orçamentais dos projetos de construção.

Artigo 70.°
Demolição, Escavação e Contenção Periférica

1 — Quando a caução, prevista no RJUE, para reposição do terreno nas condições 

em que se encontrava antes do início de trabalhos de demolição ou de escavação e 

contenção periférica, for prestada por garantia bancária ou por seguro-caução deve 

ser respeitado o modelo constante no anexo III do presente Regulamento.

2 — A caução referida no número anterior deve ser prestada após a Câmara ter veri- 

ficado estarem garantidos os pressupostos para permitir a execução dos trabalhos e 

apenas pode ser libertada após a emissão do alvará de obras.

3 — A caução referida no número anterior deverá ser apresentada com o respetivo 

pedido e será calculada nos termos seguintes:

valor da caução = a x v x C + IVA à taxa em vigor,

em que:

a = 0,05 para obras de demolição e 0,02 para obras de escavação e contenção 

periférica 

v ( m ) = volume total da construção a demolir acima e abaixo da cota de soleira e 

ou volume de escavação; 

C (¤) = valor máximo do custo para habitação corrente, publicado anualmente pela 

FEPICOP — Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas, nos 

termos do Decreto-Lei n.° 12/2004, de 9 de janeiro, para efeitos de verificação das 

estimativas orçamentais dos projetos de construção.
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Artigo 71.°
Levantamento do Estaleiro, Limpeza e Reparações

1 — Quando a caução, prevista no artigo 86.° do RJUE, para garantia da limpeza da 

área onde decorreu a obra e reparações de estragos em infraestruturas públicas, for 

prestada por garantia bancária ou por seguro-caução deve ser respeitado o modelo 

constante no anexo III do presente Regulamento.

2 — A caução referida no número anterior deve ser prestada antes da emissão da 

autorização de utilização, quando tenha sido aceite previamente pela Câmara a sua 

apresentação, e apenas pode ser libertada depois de verificada a boa execução dos 

trabalhos.

Artigo 72.°
Serviços ou Operações urbanísticas Executadas pela Câmara

em Substituição dos Proprietários

1 — Quando os proprietários se recusem a executar, no prazo fixado, quaisquer ser-

viços ou operações urbanísticas impostas pela Câmara no uso das suas competências 

e seja esta a executá-los por conta daqueles, o custo efetivo dos trabalhos será acres-

cido de 20% para encargos de administração.

2 — O custo dos trabalhos, executado nos termos do número anterior, quando não 

pago voluntariamente, no prazo de 20 dias, a contar da notificação para o efeito, será 

cobrado judicialmente, servindo de título executivo a certidão passada pelos serviços 

competentes, comprovativa das despesas efetuadas.

3 — Ao custo total acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal, quan-

do devido.
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TÍTULO IV
Fiscalização

Artigo 73.°
Fiscalização

1 — A fiscalização destina-se a assegurar da conformidade das operações urbanís-

ticas realizadas com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e a prevenir os 

perigos que da sua realização possam resultar para a saúde e segurança das pessoas, 

independentemente de estarem isentas de controlo prévio ou da sua sujeição a prévio 

licenciamento, comunicação prévia ou autorização de utilização.

2 — A fiscalização não se destina a assegurar o cumprimento de disposições de 

direito privado, nomeadamente questões reguladas no Código Civil.

PARTE VI
Das Taxas

(Revogado pelo Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila 
Nova de Gaia, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.° 179,

de 18 de setembro de 2019, Regulamento n.° 730/2019)

PARTE VIII
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 128.°
Contraordenações

1 — As infrações ao disposto no presente Regulamento, e desde que não previstas 

em lei especial, constituem contraordenações previstas e puníveis nos termos legais 

em vigor.

2 — A competência para determinar a instauração dos processos de contraordena-

ção, para designar o instrutor e para a aplicação das coimas pertence ao Presidente da 

Câmara, podendo ser delegada em qualquer dos restantes membros do executivo, nos 

termos da alínea n) do n.° 2 do artigo 35.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais e 

do n.° 10 do artigo 98.° do RJUE.
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Artigo 129.°
Legislação Posterior

Todas as referências efetuadas no presente Regulamento a diplomas legislativos 

consideram-se efetuadas à legislação posterior à respetiva entrada em vigor, que pro-

ceda à revogação e substituição dos mesmos.

Artigo 130.°
Norma Transitória

1 — O disposto no presente Regulamento aplica-se aos processos pendentes à data 

da respetiva entrada em vigor.

2 — Excluem-se do disposto no número anterior as situações em que a aplicação 

do disposto no presente Regulamento implique a afetação de atos constitutivos de 

direitos dos particulares.

Artigo 131.°
Norma Revogatória

São revogadas as normas de outros Regulamentos municipais que se oponham ou 

sejam incompatíveis com presente Regulamento, nomeadamente o Regulamento Mu-

nicipal de Taxas e Compensações Urbanísticas.

Artigo 132.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário 

da República.
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ANEXO II
Alvará de Licença de Obras de Construção/Reconstrução/

Ampliação/Alteração

N.°

Processo N.°:

Nos termos do artigo 74.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, (e no uso da faculdade conferida pelo n.° 5 do artigo 102.°-A do referido 

diploma)*, é emitido o alvará de licenciamento de obras de  construção/reconstrução/

ampliação/alteração n.° …, em nome de …, com o NIF …, que titula a aprovação das 

obras que incidem sobre o prédio sito em ……, da freguesia de …., descrito na Conser-

vatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.° … e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo n.° …, da respetiva freguesia.

A operação urbanística, sujeita ao procedimento de Legalização (Oficiosa)*, foi 

aprovada por despacho de …., respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e apre-

senta as seguintes características:

Obras Objeto de Legalização: Construção/Reconstrução/ Ampliação/Alteração

Área total de construção/reconstrução/ampliação/alteração: ( m² )
Volume de construção: ( m )

N.° de pisos:

Acima da cota de soleira:

Abaixo da cota de soleira:

Cércea:

N.° de fogos:

Uso a que se destina a edificação:

Condicionamentos das obras:

Prazo para conclusão das obras: (obra concluída)

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos pres-

critos no Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

Registado na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em
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* Se aplicável.
Alvará de Loteamento

N.°

Processo n.°:

Nos termos do artigo 74.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, (e no uso da faculdade conferida pelo n.° 5 do artigo 102.° - A do 

referido diploma)*, é emitido o alvará de legalização de loteamento n.° …, em nome 

de …, com o NIF …, que titula a aprovação da operação de loteamento que incidem 

sobre o(s) prédio(s) sito(s) em … do edifício sito em …, da freguesia de …, descrito na 

…Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.° …

A Legalização (oficiosa)*, da operação de loteamento foi aprovada por despacho 

….,, respeitam o disposto no Plano Diretor Municipal e apresentam, de acordo com a 

planta de síntese, que faz parte integrante do mesmo, as seguintes características:

(Descrição de área do prédio a lotear, área total de construção, volume total de 

construção, número de lotes e respetivas áreas, bem como finalidade, área de im-

plantação, área de construção, número de pisos acima e abaixo da cota de soleira e 

número de fogos de cada lote com especificação dos fogos destinados a habitações 

acustos controlados, quando previstos.)

Condicionamentos da aprovação:

(Indicação de eventuais condicionamentos impostos no âmbito da aprovação da 

operação de loteamento.)

São cedidos à Câmara Municipal, para integração no domínio municipal …(Dimen-

são da(s) parcela(s) de terreno cedida(s) para o domínio municipal da Câmara Muni-

cipal.) de terreno destinados a... 

(Descrição da finalidade a que se destina(m) a(s) área(s) cedida(s), indicando, con-

forme os casos, espaços verdes e ou de utilização coletiva, infra-estruturas ou equipa-

mentos públicos), conforme planta de síntese.

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos pres-

critos no Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

Registado na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em…

* Se aplicável.
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Alvará de Utilização

N.°

Processo n.°:

Nos termos do artigo 74.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, (e no uso da faculdade conferida pelo n.° 5 do artigo 102.°-A do referido 

diploma)*, é emitido o alvará de autorização de utilização n.° …, em nome de …, com o 

NIF …, que titula a autorização de utilização do(as) edifício/fração(ões) autónoma(s) 

…. do edifício sito em …, da freguesia de …, descrito na …Conservatória do Registo Pre-

dial de Vila Nova de Gaia sob o n.° …

A operação urbanística, sujeita ao procedimento de Legalização (Oficiosa)*, foi 

aprovada por despacho de …, 

*Obras objeto de legalização: construção/reconstrução/ampliação/ alteração

Área total de construção/reconstrução/ampliação/alteração: ( m² )
Volume de construção: ( m  )
N.° de pisos:
Acima da cota de soleira:

Abaixo da cota de soleira:

Cércea:

N.° de fogos:

Uso a que se destina a edificação:

Condicionamentos das obras:

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos pres-

critos no Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

Registado na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em...

*Se aplicável.
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ANEXO III

Condições Particulares das Garantias Bancárias

Condições Particulares a Constar das Garantias Bancárias

Câmara Municipal de V. N. de Gaia

Garantia bancária n.° _______

A/O (identificação da dependência bancária e morada), vem a pedido do Sr. (a.)/

firma (nome, identificação fiscal e morada), constituir a favor da Câmara Municipal de 

V.N. de Gaia, uma garantia bancária destinada a garantir a boa execução das obras de 

urbanização do loteamento (N.° Processo e N.° de Alvará de Loteamento)/Construção

(N.° Processo), sito em _______, Freguesia de _______, no valor de _______ (por ex-

tenso).

Nos termos da presente garantia a entidade pagará até ao montante acima garanti-

do e contra o simples pedido formulado por escrito, qualquer verba que a Beneficiária 

reclame, quando alegue o incumprimento das obrigações objeto desta garantia, assu-

midas pelo Ordenante perante a Beneficiária.

A presente Garantia é válida por um (1) ano, automaticamente renovável por perío-

dos iguais e sucessivos, permanecendo em vigor até que a Câmara Municipal de V. N. 

de Gaia comunique que dela prescinde expressamente, até à homologação da receção 

definitiva das obras garantidas.

Data, _______
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Condições Particulares a Constar das Apólices de Seguro-Caução

A (companhia de seguros), com sede em _______, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de _______, com o capital social de _______, presta a favor da 

Câmara Municipal e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com (tomador 

do seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de _______, destinada a garantir a 

boa execução das obras de urbanização do loteamento (N.° Processo e N.° de Alvará 

de Loteamento)/Construção (N.° Processo), sito em _______, Freguesia de _______, 

no valor de _______(por extenso).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia, nos cinco dias úteis se-

guintes à primeira solicitação escrita da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, sem 

quaisquer reservas, sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira 

possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o cum-

primento das obrigações que o (tomador de seguro) assume com o licenciamento 

referido. 

A companhia de seguros renuncia irrevogavelmente ao benefício de excussão pré-

via e obriga-se a honrar a presente garantia à primeira solicitação, não podendo opor 

à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia quaisquer exceções relativas ao contrato de 

seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A garantia prestada pela presente apólice entra em vigor a _____/_____/_____, 

sem necessidade de qualquer notificação.

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser 

revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até que seja declarado por escrito o 

seu cancelamento pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, depois de homologada 

a receção definitiva das obras garantidas.

Data _______
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Condições particulares a constar das garantias bancárias

Câmara Municipal de V. N. de Gaia

Garantia bancária n.° _______

A/O (identificação da dependência bancária e morada), vem a pedido do Sr.(a) /

Firma (nome, identificação fiscal e morada), constituir a favor da Câmara Municipal 

de V. N. de Gaia, uma Garantia Bancária destinada a garantir a reposição do terreno 

nas condições em que se encontrava antes do inicio dos trabalhos de escavação e 

contenção periférica, referente ao processo de construção n.° (N.° Processo), sito em 

_______, freguesia de _______, no valor de _______€ (por extenso).

Nos termos da presente Garantia a entidade pagará até ao montante acima garanti-

do e contra o simples pedido formulado por escrito, qualquer verba que a Beneficiária 

reclame, quando alegue o incumprimento das obrigações objeto desta Garantia, assu-

midas pela Ordenante perante a Beneficiária.

A presente Garantia é válida por um (1) ano, automaticamente renovável por pe-

ríodos iguais e sucessivos, permanecendo em vigor até que a Câmara Municipal de V. 

N. de Gaia comunique que dela prescinde expressamente, depois de homologada a 

receção definitiva das obras garantidas.

Data, _______
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Condições Particulares a Constar das Garantias Bancárias

Câmara Municipal de V. N. de Gaia

Garantia bancária n.° _______

A/O (identificação da dependência bancária e morada), vem a pedido do Sr.(a) /

Firma (nome, identificação fiscal e morada), constituir a favor da Câmara Municipal de 

V. N. de Gaia, uma Garantia Bancária destinada a garantir a demolição da estrutura até 

ao piso de menor cota em caso de indeferimento, referente ao processo de construção 

n.° (N.° Processo), sito em ______, freguesia de_______, no valor de _______¤ (por 

extenso).

Nos termos da presente Garantia a entidade pagará até ao montante acima garanti-

do e contra o simples pedido formulado por escrito, qualquer verba que a Beneficiária 

reclame, quando alegue o incumprimento das obrigações objeto desta Garantia, assu-

midas pela Ordenante perante a Beneficiária.

A presente Garantia é válida por um (1) ano, automaticamente renovável por pe-

ríodos iguais e sucessivos, permanecendo em vigor até que a Câmara Municipal de V. 

N. de Gaia comunique que dela prescinde expressamente, depois de homologada a 

receção definitiva das obras garantidas.

Data, _______
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Regulamento de Constituição do Direito de Superfície
de Terrenos e Lotes de Terrenos Municipais

Preâmbulo

O Município de Vila Nova de Gaia dispõe de um Regulamento sobre a constituição 

do direito de superfície de terrenos municipais e outro sobre a cedência de lotes de 

terreno em direito de superfície para autoconstrução, ambos em vigor desde 1976, 

encontrando-se atualmente desajustados às necessidades do Município.

Com o presente Regulamento pretende-se criar um sistema regulamentar coerente 

e homogéneo, com a introdução de regras mais rigorosas e claras, no capítulo da alie-

nação e da constituição do direito de superfície de bens imóveis, incorporando num 

único regulamento municipal, os dois em vigor sobre a matéria.

Assim, e ao abrigo do disposto no n.° 8 do artigo 112.° e do artigo 241.° da Constitui-

ção da República Portuguesa e da alínea a) do n.° 2 do artigo 53.° da Lei n.° 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro 

e Decreto-Lei n.° 794/76, de 05 de Novembro, com as respetivas alterações, é elabo-

rado o presente Regulamento.

CAPÍTULO I
Princípios Gerais

Artigo 1.°
Disposições Gerais

 

1 — A Câmara Municipal poderá constituir, mediante acordo direto, o direito de su-

perfície sobre terrenos municipais destinados:

a) A empreendimentos relativos a habitação social;

b) A edifícios para habitação própria, ainda que em regime de propriedade hori-

zontal;

c) A instalações públicas ou de reconhecida utilidade pública;

d) A autoconstrução de habitação própria.
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2 — A constituição do direito de superfície referida nas alíneas a) e b) do número 

anterior abrange igualmente terrenos destinados à construção com base em contratos 

de desenvolvimento para habitação, nos termos da lei.

Artigo 2.°
Preço

O direito de superfície, para os fins previstos nos n°s 1 e 2 do artigo anterior, será 

cedido por preço que não seja lucrativo para a Câmara Municipal, tendo em conta os 

custos de aquisição dos terrenos, acrescidos dos custos dos estudos, dos trabalhos de 

urbanização e equipamento e dos encargos inerentes, calculados em relação a toda a 

zona, quando a cargo da Câmara Municipal.

Artigo 3.°
Iniciativa e publicidade da constituição do direito de superfície

 

1 — A constituição do direito de superfície será sempre da iniciativa da Câmara 

Municipal.

2 — Com uma antecedência mínima de 30 dias, a Câmara Municipal anunciará o lote 

ou lotes de terreno a constituir em direito de superfície por meio de editais a afixar no 

átrio dos Paços do Concelho e a publicar na imprensa diária do Porto e regional do 

Concelho.

Artigo 4.°
Editais

 

1 — Dos editais constarão, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) O prazo de apresentação dos pedidos de cedência;

b) Identificação do lote ou lotes de terreno a ceder em direito de superfície; 

c) O respetivo preço e modalidade de pagamento;

d) O tipo e uso funcional de construções a que os terrenos são destinados;

e) Os prazos de início e conclusão das construções;

f) Valor máximo das rendas a praticar, se for caso disso;

g) Cérceas das construções e quaisquer outras características gerais e especiais;
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h) Local e horas onde podem ser consultados e obtido o programa de concurso ou 

as condições gerais e especiais da cedência, prestados os esclarecimentos necessários 

e apresentados os eventuais modelos dos documentos para a candidatura, no prazo 

referido na a) do presente artigo.

2 — No caso previsto na d) do artigo 1.° constarão ainda os requisitos a que devem 

obedecer os concorrentes, bem como a data de abertura e encerramento do concurso 

e respetivo prazo de validade.

Artigo 5.°
Alienação «Inter Vivos»

1 — O lote ou lotes de terreno e as construções neles realizadas não poderão ser 

vendidos, permutados, doados ou por qualquer forma alienados «inter vivos», sem 

que:

a) No caso de lotes para construção, esteja pago o direito de superfície e nunca 

antes de decorridos dez anos, contados a partir da data da escritura pública de cons-

tituição do direito de superfície;

b) No caso de lote para autoconstrução, sem que esteja pago o direito de superfí-

cie e nunca antes de decorridos 20 anos, contados a partir da emissão da licença de 

utilização.

2 — O não cumprimento do disposto no número anterior implica a imediata re-

versão para a Câmara do direito de superfície, bem como de todas as construções e 

benfeitorias existentes, sem que o superficiário tenha direito a qualquer indemnização.

3 — A doação ou locação dos prédios construídos antes de decorridos os prazos 

fixados no presente artigo, não poderá ser efetuada sem autorização da Câmara Mu-

nicipal, a qual, atendendo a circunstâncias especiais, poderá deferi-la, fixando as suas 

condições.

4 —  A Câmara Municipal gozará sempre do direito de preferência em caso de 

alienação a título oneroso dos prédios, decorridos que sejam os prazos previstos no 

presente artigo.

5 — O direito de preferência da Câmara Municipal deve por esta ser exercido no 

prazo de 90 dias, contados da notificação recebida para o efeito.
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6 — O preço a considerar no caso de opção pela Câmara não deverá exceder o que 

resulta da aplicação da fórmula:

C
—S

em que:

C — Corresponde ao valor que resultar da aplicação da taxa de capitalização cor-

rentemente praticada pela Câmara Municipal em transações do mesmo género, às ren-

das que, segundo a legislação em vigor, correspondem na altura à mesma categoria e 

tipo de fogos;

S — Corresponde ao n.° de anos do prazo de cedência do direito de superfície;

P — Corresponde ao n.° de anos que restam para o decurso do prazo.

7 — Ao preço calculado nos termos do número anterior poderá ser deduzido o 

custo estimado como necessário para as obras de conservação e reparação dos fogos 

que, na altura, a Câmara Municipal entenda necessárias.

Artigo 6.°
Transmissão «Mortis Causa» do Direito de Superfície

 

1 — Em caso de morte do titular do direito de superfície, sem que haja decorrido 

os prazos previstos no artigo anterior, o seu herdeiro ou herdeiros poderão aliená-lo, 

sendo-lhes unicamente permitido acrescentar ao preço de aquisição o valor das cons-

truções e benfeitorias acrescidos do juro legal correspondente ao capital investido, 

atentas eventuais correções relativas à depreciação da moeda.

2 — Tratando-se de cooperativas ou associações de moradores, a sucessão por 

morte do titular do direito de superfície decorre nos termos da legislação especial 

aplicável.

Artigo 7.°
Penalidades

 

1 — O não cumprimento dos prazos estipulados para o início e conclusão das obras 

por causa imputável ao superficiário implica, salvo o disposto no n° 2 do artigo 19°, 

a imediata rescisão do contrato, revertendo para a Câmara Municipal o terreno e as 

( )x P
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edificações ou benfeitorias nele existentes, sem que ao Município possa ser exigida a 

restituição de mais de cinquenta por cento das importâncias que lhe tenham sido pa-

gas ou qualquer outra indemnização.

2 — A falta de cumprimento de qualquer das condições gerais ou especiais da cons-

tituição do direito de superfície para a qual não esteja prevista penalidade especial, 

implica, para além do dever que incumbe ao superficiário de repor as coisas no estado 

anterior à violação, o direito da Câmara Municipal rescindir o contrato, revertendo para 

si o direito de superfície com todas as edificações e benfeitorias no terreno, sem que 

ao Município se possa exigir a restituição de mais de noventa por cento das importân-

cias que tenham sido pagas ou qualquer indemnização.

Artigo 8.°
Extinção do Direito de Superfície

O superficiário terá direito a indemnização pela extinção do direito de superfície, 

quando devida a causa que lhe não seja imputável.

SECÇÃO I
Da Constituição do Direito de Superfície de Terrenos

para Construção de Habitações

Artigo 9.°
Ordem Preferencial

A constituição do direito de superfície sobre terrenos municipais destinados à cons-

trução de habitações, salvo para autoconstrução, será feita pela seguinte ordem de 

preferência:

a) Cooperativas de habitação ou associações de moradores legalmente constituí-

das, com sede no Concelho de Vila Nova de Gaia, em que os fogos se mantêm na 

propriedade da cooperativa ou associação de moradores, sendo atribuído aos sócios 

e seus sucessores o direito de habitação, regulando os respetivos estatutos o regime 

de uso e sucessão por morte e proibindo-se a transmissão entre vivos, exceto a favor 

da cooperativa ou associação de moradores e nas condições aí fixadas;
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b) Particulares associados, domiciliados no Concelho de Vila Nova de Gaia, com 

vista à construção de edifícios destinados a habitação própria, em regime de proprie 

dade horizontal;

c) Particulares domiciliados no Concelho de Vila Nova de Gala, desde que para a 

construção de habitação própria;

d) As mesmas entidades e pela ordem das alíneas anteriores, com sede ou domicílio 

fora do Concelho de Vila Nova de Gaia.

Artigo 10.°
Funcionamento

A ordem de preferência estabelecida no artigo anterior funciona do modo seguinte:

a) Cada um dos grupos referidos no artigo anterior prefere ao seguinte, exceto se a 

disponibilidade de terreno permitir a celebração de acordos com os diversos grupos;

b) Tratando-se dos grupos referidos nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo anterior 

e havendo mais de um interessado no mesmo grupo, prefere aquele cuja maioria de 

associados tenha maiores carências habitacionais e mais baixo rendimento per capita;

c) Tratando-se do grupo referido na al. c) do n.° 1 do artigo anterior e havendo mais 

de um interessado no mesmo grupo, prefere aquele que tenha maiores carências ha-

bitacionais e mais baixo rendimento per capita do agregado familiar.

Artigo 11.°
Candidatos

 

1 — Os proprietários de habitações poderão habilitar-se à cedência desde que pro-

vem a impossibilidade de as ocuparem por se encontrarem arrendadas e não terem 

possibilidade legal de resolver os contratos.

2 — Salvo o disposto no número anterior, não poderá habilitar-se à constituição do 

direito de superfície sobre terreno municipal o proprietário que, no Concelho de Vila 

Nova de Gaia ou Concelhos limítrofes possua habitação própria adequada ao respeti-

vo agregado familiar.
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Artigo 12.°
Requerimento

1 — Os pedidos de constituição de direito de superfície sobre terrenos municipais 

serão feitos por meio de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, segundo o 

modelo a fornecer pelos serviços.

2 — Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes todos os interessados, quer se 

habilitem individualmente quer integrados em cooperativa ou associação de particula-

res, deverão juntar ao requerimento declarações individuais, nos termos do modelo a 

fornecer pelos serviços, com assinatura devidamente reconhecida, donde conste não 

estar nas condições referidas no n.° 2 do artigo anterior.

Artigo 13.°
Documentos que Acompanham o Requerimento

1 — Os grupos referidos nas alíneas a) e b) do artigo 9.° do presente Regulamento 

deverão juntar ao seu requerimento os seguintes documentos:

a) Cópia dos estatutos, com relação dos associados, respetivo nome e domicílio;

b) Intenção de construção especificando o número e tipo de edificações e respetiva 

cobertura financeira acompanhados de: balanço dos três últimos exercícios; balanço 

dos exercícios existentes, se constituída há menos de três anos; copia autenticada da 

declaração periódica de rendimentos para efeito de IRS ou IRC, se tiverem sido cons-

tituídas à menos de um ano.

2 — Os particulares interessados na cedência do direito de superfície e referidos na 

alínea c) do artigo 8.° deverão juntar ao seu requerimento os seguintes documentos:

a) Liquidação do IRS dos últimos 5 anos;

b) Declaração comprovativa do agregado familiar;

c) Documento onde conste a intenção de construção, especificando o tipo de edifi-

cação e respetiva cobertura financeira.
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Artigo 14.°
Responsabilidade

Os órgãos representativos de cooperativa ou associação são responsáveis pelo 

cumprimento das condições da constituição do direito de superfície.

Artigo 15.°
Substituição de Componentes de Grupos

1 — A substituição de componentes de grupos, que só excecionalmente poderá ser 

autorizada pela Câmara, deverá ser solicitada em requerimento, donde constem os 

respetivos fundamentos, ao qual deverão juntar os seguintes documentos:

a) Declaração do grupo, autenticada, aceitando a substituição;

b) Declaração do substituto, nos termos do n.° 2 do artigo 12.°;

c) Declaração comum, do substituto e substituído, com assinaturas devidamente 

reconhecidas, da qual conste não resultar da substituição qualquer lucro para os in-

tervenientes.

2 — Se a substituição for requerida após a celebração do acordo de cedência do 

direito de superfície deverá constar da escritura pública, na qual o substituto assuma 

para com a Câmara as obrigações a que o substituído estava vinculado.

Artigo 16.°
Prazo

1 — A constituição do direito de superfície é feita por um prazo que, não devendo 

ser inferior a 70 anos, terá a sua duração estabelecida em função dos seguintes fato-

res:

a) Características dos edifícios a construir;

b) Período necessário para amortização do capital a investir;

c) Adequada remuneração desse capital.

2 — O prazo de constituição do direito de superfície, que deverá constar do acordo 
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a celebrar, pode ser prorrogado pelos períodos de tempo que forem convencionados.

3 — Na falta de convenção sobre a duração da prorrogação, entende-se que ela se 

opera, automaticamente, por um período igual a metade do prazo inicial.

4 — Quer a cedência quer as prorrogações dos respetivos prazos serão sempre 

feitos sem prejuízo da execução de planos, bem como dos casos de expropriação por 

utilidade pública ou outros legalmente estabelecidos.

Artigo 17.°
Forma

1 — O acordo de constituição do direito de superfície constará de escritura pública 

que deve incluir, além das condições especiais da cedência, a submissão desta às con-

dições gerais previstas neste Regulamento.

2 — Antes da celebração da escritura pública, o superficiário deverá fazer prova do 

pagamento do imposto municipal sobre transmissões onerosas (I.M.T) e de que não é 

devedor de quaisquer contribuições ou impostos liquidados nos últimos cinco anos.

Artigo 18.°
Incumprimento Devido a Caso de Força Maior

1 — Em caso de força maior ou de circunstâncias especiais devidamente comprova-

das que impossibilitem ou dificultem gravemente o cumprimento de alguma ou algu-

mas das condições gerais e especiais da constituição do direito de superfície, deve o 

interessado expor, por escrito, tais factos ao Presidente da Câmara que, depois de se 

certificar da veracidade dos mesmos, submeterá o assunto à deliberação da Câmara.

2 — Sendo autorizada a venda do direito de superfície, fica a mesma condicionada 

à apresentação pelo adquirente dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 

artigo 15.°.
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Artigo 19.°
Prazos para Inicio e Conclusão das Obras

1 — O acordo de constituição do direito de superfície deve fixar os prazos para iní-

cio e conclusão das obras, sendo este último estabelecido em função do tempo médio 

previsto como necessário para a execução das obras projetadas.

2 — Em casos especiais devidamente justificados, e como tal aceites pela Câmara, 

poderão os prazos referidos no número anterior ser prorrogados por um ou mais pe-

ríodos, sem que, no conjunto, ultrapassem um terço do período inicial.

Artigo 20.°
Pagamento do Preço

1 — O preço de constituição do direito de superfície pode ser pago de uma só vez 

ou em prestações anuais.

2 — Se o superficiário optar pelo pagamento numa única prestação, o preço será 

reduzido de 20%.

Artigo 21.°
Pagamento do Preço em Prestações

1 — O pagamento do preço em prestações anuais, que não poderão exceder trinta, 

deve ficar expressamente mencionado no acordo de constituição do direito de super-

fície.

2 — O pagamento das prestações vencidas poderá fazer-se durante os sessenta 

dias seguintes ao termo do prazo respetivo, acrescida de juros de mora fixados nos 

termos do n.° 1 do art. 559.° do Código Civil.

3 — Precedendo requerimento devidamente fundamentado, poderá a Câmara auto-

rizar a prorrogação do prazo de pagamento de cada prestação vencida, pelo período 

máximo de noventa dias, sem prejuízo da cobrança dos juros de mora estabelecidos 

no número anterior.
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Artigo 22.°
Falta de Pagamento de Prestações Vencidas

1 — A falta de pagamento das prestações nos prazos estabelecidos no artigo ante-

rior, implica o imediato vencimento de todas as prestações vencidas e poderá ser con-

siderado motivo de rescisão do contrato, com as consequências previstas no número 

1 do artigo 7.°.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, não será emitida licença de utili-

zação enquanto estiverem em dívida à Câmara Municipal quaisquer importâncias que 

lhe sejam devidas pelos superficiários, nos termos do acordo de constituição do direi-

to de superfície.

3 — Com o pagamento da última prestação, será emitido termo de quitação ao 

superficiário.

4 — Consideram-se garantidas e, por consequência, liberado aquele termo se, antes 

do pagamento das prestações vencidas, for prestada garantia bancária relativamente 

ao quantitativo em dívida.

Artigo 23.°
Constituição e Regime de Ónus sobre o Terreno

 

1 — Antes da emissão do termo de quitação referido no n.° 3 do artigo anterior, a 

constituição de hipoteca sobre as construções do terreno, objecto da constituição do 

direito de superfície, depende da autorização da Câmara.

2 — São considerados ónus reais e, como tais, sujeitos a registo nos termos da legis-

lação vigente, as restrições ao direito de propriedade constantes das condições gerais 

do acordo de constituição do direito de superfície.
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Artigo 24.°
Ajustamentos ao Aproveitamento do Terreno

Excecionalmente e mediante parecer favorável dos Serviços competentes, poderá 

a Câmara autorizar ajustamento quanto ao aproveitamento do terreno, cujo direito de 

superfície foi constituído, mediante o pagamento da importância correspondente à 

valorização dos imóveis e a calcular com base no preço de cedência.

SECÇÃO II
Da Constituição do Direito de Superfície para Construção de Instalações 

Públicas ou de Conhecida Utilidade Pública

Artigo 25.°
Regime Jurídico

A constituição de direito de superfície sobre terrenos municipais para construção 

de instalações públicas ou de reconhecida utilidade pública, será objecto de regime 

próprio a fixar em cada caso.

SECÇÃO III
Da Constituição do Direito de Superfície de Lotes

de Terreno para Autoconstrução

Artigo 26.°
Regime Jurídico

Na constituição do direito de superfície dos lotes de terreno para autoconstrução 

cabe à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia a seleção dos concorrentes.
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Artigo 27.°
Definições

1 — Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas constituído pelo casal 

(matrimónio/união de facto) e seus ascendentes e descendentes do 1.° grau, incluindo 

enteados e adotados, desde que com ele vivam em regime de comunhão de mesa e 

habitação.

2 — Também se considera como agregado familiar, o conjunto constituído por pes-

soa solteira, viúva, divorciada ou separada judicialmente de pessoas e bens, seus as-

cendentes e descendentes do 1.° grau, incluindo enteados e adotados desde que igual-

mente com ela vivam em regime de comunhão de mesa e habitação.

3 — O rendimento do agregado familiar resultará da soma de todos os vencimentos, 

salários ou subvenções ilíquidas, do concorrente e restantes pessoas do agregado, 

bem como quaisquer outros rendimentos de carácter não eventual, excetuando-se 

unicamente o abono de família.

4 — Por rendimento mensal do agregado considerar-se-á um/doze-avos do rendi-

mento anual ilíquido de 14 meses, sendo reduzido para 13 meses quando se trate de 

candidatos reformados, e 12 meses para desempregados ou pessoas com baixa pro-

longada.

5 — Por rendimento per capita entende-se o rendimento mensal do agregado, divi-

dido pelo número de pessoas que constituem o agregado familiar.

6 — Por habitação própria permanente considera-se aquela onde o concorrente e o 

seu agregado familiar irão manter estabilizado, o seu centro de vida familiar.

Artigo 28.°
Candidatos

1 — Podem candidatar-se à constituição do direito de superfície de lotes de terreno 

para autoconstrução de habitação própria, os cidadãos residentes ou que trabalhem 

no Concelho de Vila Nova de Gaia, há mais de um ano, bem como os emigrantes natu-

rais do Concelho ou que nele tenham residido anteriormente por um período mínimo 

de 3 anos e desde que preencham os seguintes requisitos:
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a) Serem casados, ou, não o sendo, serem responsáveis por «um agregado familiar»;

b) Ter o agregado familiar um «rendimento per capita» situado abaixo do salário 

mínimo nacional vigente para a indústria, comércio e serviços;

c) Não ser proprietário de habitação ou terreno onde ela possa ser construída no 

Concelho de Vila Nova de Gaia, nem nos Concelhos limítrofes de Porto, Gondomar. 

Santa Maria da Feira, Espinho, Matosinhos e Maia;

d) Nenhum dos membros do agregado poderá ser proprietário de casa própria, ou 

de terreno com possibilidade de construção de habitação.

2 — Poderá ainda a Câmara, mediante avaliação pontual de situações concretas, 

apreciar e decidir favoravelmente a admissão do concorrente que, embora possuindo 

casa própria, se verifique não ter a mesma condições de habitabilidade, ou se encontre 

arrendada e não exista possibilidade legal de resolução do contrato.

3 — Dos lotes submetidos a concurso público reservar-se-ão 10% para jovens que 

se poderão candidatar desde que preencham os requisitos o estabelecido nas alíneas 

b), c) e d) do n.° 1 e não possuam menos de 18 anos e mais de 30 ou, tratando-se de 

casal, a soma de idades não ultrapasse 55 anos.

Artigo 29.°
Limitações na Aquisição dos Lotes

1 — Cada candidato apenas poderá adquirir o direito de superfície de um lote des-

tinado à construção de um fogo para habitação própria e, tratando-se de candidatos 

casados ou em união de facto, apenas um dos elementos do casal pode requerer a 

atribuição do lote de terreno.

2 — Nos lotes destinados à construção de mais de um fogo, os candidatos deverão 

agrupar-se em número igual ao número de fogos que nele deverão ser construídos.

3 — Quando o número de grupos, candidatos ao mesmo tipo de lotes, for superior 

ao número destes, compete à Câmara a seleção dos grupos, constituindo, no entanto 

motivo de preferência, os referidos no artigo seguinte.

4 — A atribuição dos lotes aos grupos seleccionados será feita por sorteio.
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Artigo 30.°
Ordem Preferencial

Constituem motivo de preferência na seleção, sucessivamente:

a) Menor rendimento «per capita»;

b) Situação habitacional;

c) Residência ou local de actividade predominante do concorrente na Freguesia 

onde se localizam os lotes;

d) Maior número de filhos a cargo.

Artigo 31.°
Formalidades

1 — A atribuição de lotes pela Câmara depende sempre do preenchimento de re-

querimento dirigido ao Presidente da Câmara, do qual deverão constar todos os ele-

mentos que permitam uma apreciação correta da situação económica e familiar do 

candidato ou grupo de candidatos, quando se trate de lotes para a construção de mais 

de um fogo.

2 — Com o requerimento deverão ser entregues os seguintes documentos:

a) Declaração da entidade patronal de cada elemento do agregado familiar que 

exerça profissão, confirmando a profissão, local de trabalho e vencimento mensal ilí-

quido confirmado pela Segurança Social;

b) Documento comprovativo da situação de estudante ou outra em que se encon-

tre cada elemento do agregado familiar não compreendidos na alínea anterior;

c) Atestado da Junta de Freguesia comprovativo do local e tempo de residência e 

composição do agregado familiar;

d) Emigrantes naturais do Concelho — certidão de nascimento;

e) Quanto aos elementos reformados — declaração da Caixa sobre o montante da 

pensão;

f) Para quem trabalha por conta própria-declaração feita pelo próprio sobre o ren-

dimento mensal e qual o tipo de profissão. Juntamente deverá entregar um documen-

to-tipo, certificado na repartição de finanças onde se encontra inscrito.
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Artigo 32.°
Listas de Classificação

1 — Terminada a apreciação das candidaturas à constituição do direito de superfície 

dos lotes, será afixada a lista provisória, podendo os candidatos reclamar durante o 

prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data da afixação da lista.

2 — Serão apreciadas as eventuais reclamações e, na sequência, será elaborada a 

lista definitiva dos candidatos selecionados, por ordem de classificação, a qual será 

afixada no átrio da Câmara Municipal.

Artigo 33.°
Do Sorteio

1 — Quando se efetuar o sorteio, serão os respetivos candidatos avisados do local, 

dia e hora, devendo o mesmo realizar-se em sessão pública. Esta será presidida por 

uma mesa constituída por três elementos, nomeada previamente pelo Senhor Presi-

dente da Câmara.

2 — A mesa esclarecerá os concorrentes e restante público presente, sobre o pro-

cesso do sorteio.

3 — Finda a sessão, será elaborada ata da qual conste o resultado do sorteio e que 

será assinado por todos os componentes da mesa. 

Artigo 34°
Dos Lotes Vagos

1 — Quando se verifique ficarem lotes disponíveis dentro do prazo de validade do 

concurso, serão chamados os suplentes pela respectiva ordem.

2 — Aos mesmos será solicitada pelos Serviços a actualização das declarações, com 

vista a verificar se se mantêm as condições de atribuição do direito.

09.6 | CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENOS E LOTES DE TERRENOS MUNICIPAIS



280

Artigo 35°
Obrigações dos Adquirentes

1 — A aquisição do direito de superfície dos lotes implica a obrigatoriedade, por 

parte do adquirente ou adquirentes, de neles construírem prédios que obedeçam aos 

requisitos exigidos pela Câmara e de acordo com o projeto-tipo que lhe será fornecido 

pelos serviços camarários.

2 — O prazo para construção dos prédios é de 4 anos, contados a partir da data da 

respetiva escritura, destes, sendo dois para início da construção e os restantes para a 

conclusão da obra, sem o que ficará sem efeito a constituição do direito de superfície 

devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado em seu cumprimento.

3 — Em casos excecionais, e devidamente fundamentados, a Câmara poderá auto-

rizar a prorrogação do prazo.

4 — A violação do disposto no número 4 do presente artigo implica o pagamento à 

Câmara do valor do rendimento coletável do prédio.

5 — Por razões excecionais, posteriores à aquisição do direito de superfície do lote, 

motivadas por factos de carácter imprevisível, que impeçam o adquirente de construir 

a sua habitação, poderá a Câmara aceitar a devolução do lote e restituir ao adquirente 

o valor liquidado, sem qualquer dedução.

Artigo 36.°
Prazo

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 70 anos, com início na data da 

escritura, podendo ser prorrogada por iguais períodos de tempo.

Artigo 37.°
Ajustamento ao Aproveitamento do Terreno

Excecionalmente, e mediante parecer favorável dos serviços competentes, poderá 

a Câmara autorizar ajustamentos quanto ao aproveitamento do terreno cujo direi-

to de superfície foi cedido, mediante o pagamento da importância correspondente à 

valorização dos imóveis e a calcular com base no preço de constituição do direito de 

superfície.
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Artigo 38.°
Proibição de Inscrição em Novos Concursos

O candidato que preste falsas declarações, para além de ficar excluído desse con-

curso, fica impossibilitado de candidatar-se a qualquer outro e as verbas que tenham 

sido liquidadas para aquisição do direito de superfície do lote, reverterão para os co-

fres do Município.

CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Entrada em Vigor

Artigo 39.°
Remissões

As remissões feitas para os preceitos que, entretanto, venham a ser revogados ou 

alterados, consideram-se automaticamente transpostas para os novos diplomas.

Artigo 40.°
Omissões

Os casos omissos serão resolvidos casuisticamente pela Câmara Municipal.

Artigo 41.°
Norma Revogatória

O presente Regulamento revoga o anterior Regulamento da Cedência do Direito de 

Superfície de Terrenos Municipais, bem como o Regulamento de Cedência de Lotes de 

Terreno em Direito de Superfície para Autoconstrução.

Artigo 42.°
Entrada em Vigor

Este Regulamento entra em vigor após a sua publicação nos termos legais.
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Regulamento Municipal da Defesa da Paisagem, 
Publicidade e Ocupação do Espaço Público 

Preâmbulo 

A par da desmaterialização de procedimentos e da modernização do relaciona-

mento da Administração com os cidadãos e as empresas, a iniciativa «Licenciamento 

zero» teve em vista, nos termos do Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, a redução 

de encargos administrativos, por via da eliminação de licenças e condicionamentos 

prévios para atividades específicas, designadamente, no âmbito dos regimes de ocu-

pação do espaço público e da afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de 

natureza comercial, substituindo-os por ações sistemáticas de fiscalização a posteriori 

e mecanismos de responsabilização efetiva dos promotores.

No domínio da ocupação do espaço público, para determinados fins habitualmente 

conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, 

de prestação de serviços ou de armazenagem, o licenciamento foi então substituído 

por uma mera comunicação prévia, e, no caso da afixação e inscrição de mensagens 

publicitárias de natureza comercial, o licenciamento, em certas situações, foi mesmo 

eliminado, tudo, naturalmente sem prejuízo da observância de critérios de seguran-

ça, de equilíbrio urbano e ambiental regulamentarmente definidos por cada Município 

para a área do respetivo Concelho.

O Município de Vila Nova de Gaia adotou, assim, oportunamente, na decorrência 

do «Licenciamento zero», no âmbito do seu Regulamento Municipal da Defesa da Pai-

sagem, Publicidade e Ocupação do Espaço Público, destinado a regular a proteção, 

a gestão e o ordenamento da paisagem, os critérios a observar pelos interessados na 

ocupação do espaço público e na afixação, inscrição e difusão de mensagens publi-

citárias de natureza comercial, estabelecendo condições e regras de ordem estética, 

de segurança, de enquadramento urbano e ambiental, entre outras, conducentes ao 

necessário equilíbrio entre as necessidades sociais, as atividades económicas e o am-

biente, isto é, harmonizando o exercício simplificado de tais atividades e o interesse 

público.

Aproveitando a necessidade de refletir na regulamentação municipal as alterações 
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legislativas entretanto introduzidas no regime do «Licenciamento zero» pelo Decre-

to-Lei n.° 10/2015, de 16 de janeiro, no tocante à substituição da comunicação prévia 

com prazo por um pedido de autorização, no caso de as características e a localização 

do mobiliário urbano não respeitarem determinados limites, importa, agora, rever tal 

regulamentação, igualmente com base na experiência e prática de gestão dos últimos 

anos de vigência da mesma.

Assim, a afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza co-

mercial sai do elenco de atividades e instalações sujeitas ao pagamento da taxa de im-

pacte ambiental, previsto no regulamento anterior, salvaguardando-se, no entanto, em 

nome do princípio da confiança, a manutenção, por um prazo máximo de cinco anos, 

das situações de publicidade legitimamente instalada e autorizada, ao abrigo dessa 

regulamentação, para adaptação às condições previstas neste novo Regulamento.

A aprovação deste novo Regulamento Municipal da Defesa da Paisagem, Publicida-

de e Ocupação do Espaço Público, visa, assim, atualizar, adequar e aperfeiçoar as nor-

mas e procedimentos naqueles domínios à luz quer da experiência entretanto colhida 

e dos novos meios operacionais existentes nos diferentes serviços municipais com-

petentes quer da nova dinâmica empresarial e comercial do Município, por forma a 

garantir a contínua melhoria e qualificação paisagística e ambiental do espaço público.

O projeto deste Regulamento foi submetido a consulta pública, para recolha de 

sugestões, nos termos do artigo 101.° do CPA, através de publicação no Boletim Muni-

cipal e na Internet no sítio institucional do Município.

Assim:

A Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sob proposta da Câmara Municipal, 

ao abrigo das alíneas g) do n.° 1 do artigo 25.° e k) do n.° 1 do artigo 33.° do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setem-

bro, aprova o seguinte Regulamento:
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TÍTULO I 
Disposições gerais 

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo do disposto no artigo 

112.°, n.° 7 e 241.° da Constituição da República Portuguesa, da alínea g) do n.° 1 do ar-

tigo 25.° e da alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 20.° da Lei n.° 73/2013, de 

3 de setembro, que aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, do Decreto n.° 4/2005, de 14 de fevereiro, que aprova a Convenção 

Europeia da Paisagem, do artigo 6.° da Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro, que 

aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, dos artigos 1.°, n.os 2 e 5 e 11.° 

da Lei n.° 97/88, de 17 de agosto, relativos à afixação e inscrição de mensagens de 

publicidade e propaganda e do Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, que simplifica 

o Regime de Acesso e de Exercício de Diversas Atividades Económicas no âmbito da 

iniciativa «Licenciamento zero», todos na sua atual redação.

Artigo 2.°
Objeto e Âmbito de Aplicação 

1 — O presente Regulamento estabelece, em toda a área do Município de Vila Nova 

de Gaia, o regime de salvaguarda de equilíbrio urbano, ambiental e paisagístico a que 

ficam sujeitas:

a) A ocupação e utilização privativa, ou não, de bens públicos, por atividades eco-

nómicas localizadas no domínio público ou no domínio privado de uso público, desig-

nadamente mediante instalações, equipamentos ou mobiliário urbano;

b) A afixação ou inscrição e a difusão, por quaisquer meios ou suportes, de mensa-

gens publicitárias de natureza comercial, de propaganda, ou de qualquer outra natu-

reza, visíveis ou audíveis do espaço público, doravante designada afixação, inscrição 

ou difusão de mensagens publicitárias;

c) As atividades ou instalações geradoras de impacte ambiental, situadas, ou não, 
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em propriedade privada, que interfiram negativamente no gozo de bens públicos de-

signadamente, a segurança, o ambiente e a paisagem.

2 — Excluem-se do presente Regulamento:

a) As ocupações de espaço público objeto de legislação ou regulamentação es-

pecífica, nomeadamente as previstas no Regulamento Municipal de Intervenções no 

Espaço Público;

b) As ocupações de espaço público associadas a obras em curso, designadamente, 

colocação de andaimes, tapumes e instalação de gruas;

c) As ocupações de espaço público tituladas por contrato de concessão ou outro 

título legitimador, nos termos do Decreto-Lei n.° 280/2007, de 7 de agosto, na sua 

atual redação.

Artigo 3.°
Finalidades 

O presente Regulamento tem por finalidades:

a) Estabelecer uma política de paisagem para o Município assente em princípios ge-

rais, estratégias e linhas orientadoras que permitam a adoção de medidas específicas 

de proteção, gestão e ordenamento da segurança, do ambiente e da paisagem;

b) Assegurar a integração da paisagem nas políticas de ordenamento do territó-

rio e do urbanismo, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, no sentido de 

orientar e harmonizar as alterações resultantes dos processos sociais, económicos, 

ambientais e urbanos;

c) Promover ações de conservação ou manutenção dos traços significativos ou 

característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu valor patrimonial resultante da 

sua configuração natural e ou da intervenção humana;

d) Garantir o reconhecimento do carácter dinâmico da paisagem urbana, mediante 

a introdução do conceito de gestão e fiscalização, tanto dos usos públicos como dos 

usos privados que nela se produzem.
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Artigo 4.°
Definições

1 — Nos termos e para os efeitos do presente Regulamento, consideram-se os se-

guintes conceitos gerais:

a) Ação promocional: campanha temporária que vise divulgar ou promover um de-

terminado produto ou serviço, envolvendo em simultâneo o uso de um ou mais supor-

tes publicitários;

b) Ações temporárias ou eventos: realização de atividades com interação para o 

público em geral e que podem em simultâneo ter associada uma venda de artigos di-

retamente ligada à atividade;

c) Anunciante: pessoa singular ou coletiva no interesse de quem se realiza a publi-

cidade ou a identificação;

d) Área contígua para efeitos de ocupação do espaço público: corresponde à área 

imediatamente adjacente à fachada do estabelecimento, não excedendo a sua largura 

e até à barreira física ou funcional que eventualmente se localize nesse espaço, até ao 

limite máximo de 3 metros;

e) Área contígua para efeitos de colocação/afixação de publicidade e identificação: 

corresponde à área que, não excedendo a largura da fachada do estabelecimento, 

se estende até ao limite de 0,15 m medidos perpendicularmente à fachada do edifí-

cio, independentemente da altura em que esteja colocado ou de 3 metros quando os 

suportes, pelas suas características ou tipologias não sejam afixados na fachada e se 

localizem em espaço privado;

f) Atividade publicitária: conjunto de operações relacionadas com a difusão de uma 

mensagem publicitária junto dos seus destinatários, bem como as relações jurídicas e 

técnicas daí emergentes entre anunciantes, profissionais, agências de publicidade e 

entidades que explorem os suportes publicitários ou que efetuem as referidas opera-

ções;

g) Destinatário: pessoa singular ou coletiva a quem a mensagem publicitária se di-

rige ou que por ela, de qualquer forma, seja atingida;

h) Elementos adicionais às construções: todas as instalações e elementos de caráter 

acessório às edificações que se destinem a uma utilização temporária e/ou comple-

mento de uma atividade exercida naquelas, quer se encontrem em espaço público, 
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privado de uso público ou privado, desde que, neste último caso, sejam visíveis do 

espaço público;

i) Equipamento urbano: conjunto de elementos instalados no espaço público com 

função específica de assegurar a gestão das estruturas e sistemas urbanos, nomeada-

mente, sinalização viária, semafórica, vertical, horizontal e informativa (direcional e de 

pré-aviso), candeeiros de iluminação pública, armários técnicos, guardas metálicas e 

pilaretes;

j) Espaço privado de uso público: aquele que se encontra franqueado ao público 

sem restrições de acesso, em relação direta e funcional com o espaço público adja-

cente e tenha sido constituído no âmbito de um processo de licenciamento ou comu-

nicação prévia;

k) Espaço público: engloba o espaço definido em d), assim como toda a área de 

acesso livre e de uso coletivo afeta ao domínio público das autarquias locais, incluindo 

o subsolo, solo e espaço aéreo, nomeadamente, passeios, avenidas, alamedas, ruas, 

praças, caminhos, pontes, viadutos, parques, jardins, lagos, fontes e galerias;

l) Estruturas fixas de grande dimensão: todos os suportes que tenham altura supe-

rior a 4 metros quando colocados no solo ou altura superior a 0,60 m quando coloca-

dos na cobertura de um edifício, que pela sua dimensão ou local de afixação provo-

quem impacto na paisagem e exijam especiais condições de segurança que garantam 

a sua estabilidade e firmeza;

m) Gestão da paisagem: designa a ação visando assegurar a manutenção de uma 

paisagem, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, no sentido de orientar e 

harmonizar as alterações resultantes dos processos sociais, económicos e ambientais;

n) Grafitos: desenhos, pinturas ou inscrições, designadamente de palavras, frases, 

símbolos ou códigos que tenham caráter artístico ou decorativo, efetuado através da 

utilização de técnicas de pintura, perfuração ou gravação;

o) Mensagens de identificação: toda a ação ou meio destinado a difundir a informa-

ção da existência de uma atividade, seja no próprio local onde a mesma é desenvolvi-

da ou noutro distinto, devendo indicar, nomeadamente:

i) As mensagens indicativas da denominação de pessoas singulares ou coletivas e 

da respetiva atividade, bem como os logótipos ou marcas comerciais que correspon-

dam ao único produto objeto da mesma;

ii) As bandeiras, brasões, escudos e demais símbolos, representativos de países, or-

ganismos públicos, partidos políticos, centros culturais e religiosos, clubes desportivos 
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e entidades semelhantes;

p) Mensagens de publicidade: qualquer forma de comunicação, feita por entidades 

de natureza pública ou privada, nomeadamente pelo anunciante, profissional e agên-

cia de publicidade, no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou pro-

fissional, que tenha como objetivo direto ou indireto promover a comercialização ou 

alienação de quaisquer bens ou serviços, ideias, princípios, iniciativas ou instituições, 

que não tenham natureza política;

q) Mensagens sonoras: toda a divulgação publicitária efetuada através de emissão 

sonora;

r) Mobiliário urbano: elementos instalados, projetados ou apoiados no espaço públi-

co, destinados a uso público, que prestam um serviço coletivo ou que complementam 

uma atividade, ainda que de modo sazonal ou precário, designadamente, quiosques, 

bancas, expositores, esplanadas e seus componentes, palas, toldos, alpendres, bancos 

e abrigos de transportes públicos;

s) Ocupação do espaço público: qualquer implantação, utilização, instalação, afixa-

ção ou inserção de mobiliário urbano em parcela dominial pública e respetivo espaço 

aéreo, incluindo os elementos que sobre os mesmos sobrestejam;

t) Paisagem: designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas popula-

ções, cujo carácter resulta da ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos;

u) Política da paisagem: designa a formulação pelas autoridades públicas compe-

tentes de princípios gerais, estratégias e linhas orientadoras que permitam a adoção 

de medidas específicas tendo em vista a proteção, gestão e ordenamento da paisa-

gem;

v) Profissional ou agência de publicidade: pessoa singular que exerce a atividade 

publicitária ou pessoa coletiva que tenha por objeto exclusivo o exercício da atividade 

publicitária;

w) Proteção da paisagem: designa as ações de conservação ou manutenção dos 

traços significativos ou característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu valor 

patrimonial resultante da sua configuração natural e/ou da intervenção humana;

x) Suporte publicitário: meio utilizado para a transmissão de uma mensagem publi-

citária, designadamente, painel, mupi, anúncio, mastro, bandeira, moldura, placa, pala, 

faixa, bandeirola, pendão, totem, tripé, cartaz, letras soltas ou simples, toldo, guarda-

-sol, cadeira, mesa, floreira, sanefa, vitrina, indicadores direcionais de âmbito comer-

cial, letreiros, tabuletas e dispositivos afins;
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y) Zonas de Proteção Específica: locais onde se pretende preservar valores desig-

nadamente arquitetónicos, culturais e ambientais.

2 — Sem prejuízo dos conceitos gerais constantes do número anterior, encontram-

-se definidos conceitos específicos relativos à ocupação do espaço público e à afi-

xação ou inscrição de mensagens publicitárias, respetivamente, nos Anexos I e II ao 

presente Regulamento.

Artigo 5.°
Natureza, Prazo e Renovação do Direito

1 — O direito de ocupação do espaço público e, ou, de afixação, inscrição ou difusão 

de mensagens publicitárias adquirido nos termos do presente Regulamento tem cará-

ter precário, é suscetível de renovação nos termos previstos no artigo 38.° do Regula-

mento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, sendo atribuído 

pelo período de tempo constante do respetivo título, a saber:

a) Diário;

b) Mensal;

c) Trimestral;

d) Anual.

2 — A ocupação do espaço público e a afixação, inscrição ou difusão de mensagens 

publicitárias para período de tempo inferior a 30 dias não é renovável.

Artigo 6.°
Revogação

1 — O direito de ocupação do espaço público e ou de afixação, inscrição ou difusão 

de mensagens publicitárias pode ser revogado a todo o tempo pela Câmara Municipal, 

nos termos do Código do Procedimento Administrativo, sempre que estejam em cau-

sa razões de interesse público devidamente fundamentadas.

2 — A revogação não confere direito a qualquer compensação, mas haverá lugar à 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS



297

restituição da importância da taxa correspondente ao período não utilizado nos ter-

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

3 — Em caso de revogação aplicam-se os procedimentos de reposição de legalida-

de e de remoção previstos no presente Regulamento.

Artigo 7.° 

Caducidade

Os direitos adquiridos nos termos do presente Regulamento caducam nas seguin-

tes situações:

a) Por morte, declaração de insolvência ou outra forma de extinção do titular;

b) Por perda pelo titular do direito ao exercício da atividade a que se reporta a li-

cença;

c) Se o titular comunicar à Câmara Municipal que não pretende a sua renovação;

d) Se a Câmara Municipal proferir decisão no sentido da não renovação;

e) Se o titular não proceder ao pagamento das taxas, dentro do prazo fixado para 

o efeito;

f) No termo do respetivo prazo;

g) No caso de renovação automática, pelo não pagamento das respetivas taxas.

Artigo 8.° 

Taxas

1 — A ocupação do espaço público, a afixação, inscrição ou difusão de mensagens 

publicitárias e as demais atividades ou instalações abrangidas pelo presente Regula-

mento estão sujeitas ao pagamento das taxas nele previstas, bem como às taxas pre-

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

e respetiva Tabela de Taxas.

2 — As taxas aplicáveis nos termos do número anterior podem beneficiar de isenção 

total ou parcial nos termos do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município 

de Vila Nova de Gaia e do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Públi-

cos.
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TÍTULO II
Princípios, Critérios e Condições de Ocupação do Espaço Público

e de Afixação, Inscrição e Difusão de Publicidade

CAPÍTULO I
Princípios e Critérios Gerais

Artigo 9.° 

Princípio Geral

1 — A ocupação do espaço público e a afixação, inscrição ou difusão de mensagens 

publicitárias, no contexto da respetiva envolvente, está sujeita ao cumprimento dos 

princípios, condições e critérios de salvaguarda da segurança, do ambiente e do equi-

líbrio urbano, constantes dos artigos seguintes do presente Regulamento e respetivos 

anexos.

2 — A ocupação de espaço privado de uso público está igualmente sujeita ao cum-

primento dos princípios e critérios de salvaguarda da segurança, do ambiente e do 

equilíbrio urbano constantes no Título II do presente Regulamento, com as devidas 

adaptações.

Artigo 10.°
Segurança de Pessoas e Bens

1 — Não é permitida a afixação, inscrição e emissão de mensagem publicitária ou de 

identificação, e a ocupação do espaço público com suportes publicitários ou outros 

meios de utilização do espaço público, sempre que:

a) Prejudique a segurança de pessoas e bens, nomeadamente na circulação pedo-

nal e rodoviária;

b) Prejudique a saúde e o bem-estar de pessoas, o seu sossego e tranquilidade, no-

meadamente por produzir níveis de ruído acima dos admissíveis por lei;

c) Prejudique terceiros;

d) Dificulte o acesso dos peões a edifícios, jardins, praças e restantes espaços pú-

blicos, bem como a imóveis de propriedade privada;
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e) Prejudique, a qualquer título, a acessibilidade de cidadãos portadores de defi-

ciência ou pessoas com mobilidade condicionada tanto a edifícios, jardins, praças e 

restantes espaços públicos como a imóveis de propriedade privada;

f) Prejudique a visibilidade dos automobilistas sobre a sinalização de trânsito, as 

curvas, cruzamentos e entroncamentos e no acesso a edificações ou a outros espaços;

g) Apresente mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam confundir-

-se com a sinalização de tráfego e ou possam distrair ou provocar o encadeamento 

dos peões ou automobilistas;

h) Diminua a eficácia da iluminação pública;

i) Prejudique ou dificulte a circulação de veículos de socorro ou emergência.

2 — Não pode ser licenciada ou objeto de qualquer tipo de comunicação a instala-

ção, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em postes públicos e candeei-

ros, placas toponímicas e números de polícia e em sinais de trânsito, semáforos, placas 

informativas ou sobre edifícios com interesse público.

3 — É interdita a instalação ou inscrição de mensagens em equipamento móvel 

urbano, nomeadamente, papeleiras ou outros recipientes utilizados para a higiene e 

limpeza pública, bem como armários ou postos de transformação de eletricidade.

4 — É igualmente interdita a ocupação de espaço público com elementos de equilí-

brio instável com dimensões, características e localização que possam pôr em causa a 

segurança e as normas de acessibilidade.

Artigo 11.°
Preservação e Valorização dos Espaços Públicos

Não é permitida a afixação, inscrição e emissão de mensagem publicitária ou de 

identificação, e a ocupação do espaço público com suportes publicitários ou outros 

meios de utilização do espaço público, sempre que:

a) Prejudique ou possa contribuir, direta ou indiretamente, para a degradação da 

qualidade dos espaços públicos;

b) Possa impedir, restringir ou interferir negativamente no funcionamento das ati-

vidades urbanas ou de outras utilizações de espaço público ou ainda quando dificulte 

09.6 | CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENOS E LOTES DE TERRENOS MUNICIPAIS



300

aos utentes a fruição dessas mesmas atividades em condições de segurança e confor-

to;

c) Contribua para o mau estado de conservação e salubridade dos espaços públi-

cos;

d) Contribua para a descaracterização da imagem e da identidade dos espaços e 

dos valores urbanos, naturais ou construídos, emblemáticos do município;

e) Dificulte o acesso e a ação das entidades competentes às infraestruturas existen-

tes do município para efeitos da sua manutenção e ou conservação.

Artigo 12.° 
Preservação e Valorização dos Sistemas de Vistas

1 — Não é permitida a afixação, inscrição e emissão de mensagem publicitária ou de 

identificação, e a ocupação do espaço público com suportes publicitários ou outros 

meios de utilização do espaço público sempre que possa originar obstruções da pers-

petiva, intrusões visuais ou concorra para a degradação da qualidade da paisagem 

urbana, nomeadamente quando:

a) Prejudique o aspeto natural da paisagem e panorâmico das frentes urbanas;

b) Interfira no equilíbrio da composição arquitetónica dos edifícios ou dos espaços 

onde se pretende a sua instalação;

c) Prejudique a visibilidade de placas toponímicas, números de polícia e sinais de 

trânsito;

d) Prejudique a visibilidade ou a leitura ou se sobreponha a cunhais, pilastras, cor-

nijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos 

com interesse arquitetónico ou decorativo de edifícios, monumentos ou locais de in-

teresse histórico ou cultural;

e) Prejudique a beleza, o enquadramento ou a perceção de monumentos nacio-

nais, de edifícios de interesse público ou outros suscetíveis de serem classificados 

pelas entidades públicas, conjuntos urbanos tradicionais e de todas as restantes áreas 

protegidas patrimonialmente, assim como o seu enquadramento orgânico, natural ou 

construído, definidos nos termos da legislação aplicável;

f) Prejudique a fruição de vistas dos ocupantes dos edifícios;

g) Promova a massificação quer de mensagens publicitárias quer dos elementos 
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urbanos.

2 — Para salvaguarda da preservação do tecido urbano e da paisagem urbana pode 

o Município exigir que os suportes de identificação e ou publicidade, bem como o mo-

biliário urbano obedeçam a determinado tipo de modelo, de materiais e gama de cor 

a utilizar. 

Artigo 13.°
Valores Históricos e Patrimoniais

1 — Não é permitida a afixação, inscrição e emissão de mensagem publicitária ou de 

identificação, e a ocupação do espaço público com suportes publicitários ou outros 

meios de utilização do espaço público, em:

a) Edifícios, monumentos ou locais de interesse histórico, arqueológico, cultural, 

arquitetónico ou paisagístico, igrejas ou outros templos, cemitérios, centros e núcleos 

de interesse histórico;

b) Locais em que se sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, desenhos, pinturas, 

painéis de azulejos, esculturas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradea-

mentos e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo;

c) Imóveis classificados ou em vias de classificação;

d) Imóveis onde funcionem serviços públicos, designadamente sedes de órgãos de 

soberania ou de autarquias locais.

2 — As limitações referidas nas alíneas a), b) e d) podem não ser aplicadas sempre 

que a mensagem publicitária se circunscreva à identificação da atividade exercida no 

imóvel em causa.

3 — Nos imóveis classificados ou em vias de classificação referidos na alínea c) do 

n.° 1 do presente artigo, a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, pode ser 

admitida desde que obedeça aos seguintes critérios:

a) Circunscrever-se à identificação da atividade exercida no imóvel ou daquele que 

a exerce;

b) O suporte deve ser constituído obrigatoriamente por materiais nobres, nomea-
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damente pedra, metal, madeira, vidro entre outros.

Artigo 14.°
Preservação e Valorização de Áreas Verdes 

Não é permitida a ocupação do espaço público com suportes publicitários ou ou-

tros meios de ocupação do espaço público sempre que:

a) Prejudique ou possa contribuir, direta ou indiretamente, para a degradação da 

qualidade das áreas verdes;

b) Prejudique o aspeto natural da paisagem;

c) Implique a afixação em árvores ou arbustos, designadamente com perfuração, 

amarração ou colagem;

d) Impossibilite ou dificulte a conservação das áreas verdes.

Artigo 15.°
Outros Limites 

1 — São expressamente proibidos:

a) Os anúncios de natureza comercial diretamente pintados sobre as fachadas dos 

imóveis;

b) As inscrições ou pinturas murais ou afins em bens afetos ao domínio público ou 

privado, sem prejuízo do disposto no artigo 44.° do presente Regulamento;

c) Os cartazes ou afins, afixados, sem suporte autorizado, através de perfuração, 

colagem ou outros meios similares;

d) A ocupação do espaço público com instalações que perturbem a visibilidade das 

montras dos estabelecimentos comerciais, salvo se instalada pelo proprietário dos 

mesmos.

2 — É proibida a afixação e a inscrição de mensagens publicitárias em qualquer bem 

sem o consentimento dos proprietários, possuidores ou detentores dos mesmos.
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CAPÍTULO II
Princípios e Critérios Especiais

Artigo 16.°
Ocupação de Espaço Público e Afixação, Inscrição e Difusão de Publicidade

1 — A ocupação de espaço público e a afixação, inscrição e difusão de mensagens 

publicitárias regem-se pelos princípios, critérios e condições especiais definidos respe-

tivamente no Anexo I e no Anexo II do presente Regulamento, sem prejuízo da obser-

vância dos princípios e critérios gerais estabelecidos no capítulo anterior e das regras 

das zonas de proteção específica constantes do capítulo seguinte.

2 — A ocupação do espaço privado associado a estabelecimento, quando visível do 

espaço público, deve respeitar os critérios definidos no Anexo I, com as necessárias 

adaptações.

3 — A ocupação de espaço privado de uso público rege-se igualmente pelos prin-

cípios e critérios especiais definidos respetivamente no Anexo I e no Anexo II do pre-

sente Regulamento, com as necessárias adaptações.

CAPÍTULO III
Zonas de Proteção Específica

Artigo 17.°
Zonas de Proteção Específica

Para efeitos do presente Regulamento, e nos termos da lei, encontram-se delimita-

das as seguintes Zonas de Proteção Específica:

a) Zona de Proteção Específica I, que corresponde à Área de Reabilitação Urbana 

do Centro Histórico;

b) Zona de Proteção Específica II, que integra:

i) As áreas, locais e edifícios, de valor histórico, patrimonial e natural, identificados 

nos planos municipais de ordenamento do território, nomeadamente os previstos no 

Plano Diretor Municipal, na Carta de Salvaguarda;
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ii) As áreas correspondentes à Barreira de Proteção do Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira (Caminha-Espinho);

iii) As áreas identificadas como paisagens excecionais, nomeadamente núcleo de 

baixo da Afurada, toda a frente de rio numa faixa altimétrica até 100 m;

iv) As áreas urbanas de maior centralidade e/ou que foram objeto de obras de re-

qualificação, conforme Anexo III.

Artigo 18.°
Condicionamentos ao Exercício da Atividade Publicitária e de Ocupação

nas Zonas de Proteção Específica 

1 — Nas Zonas de Proteção Específica é proibida a afixação ou inscrição de mensa-

gens publicitárias e de identificação ou de outras utilizações do espaço público quan-

do estas prejudiquem:

a) As características arquitetónicas do tecido urbano assim como o enquadramen-

to de monumentos nacionais, edifícios de interesse público, cultural ou arquitetónico 

e outros espaços de interesse paisagístico;

b) A leitura dos elementos de interesse patrimonial, histórico ou artístico tais como 

varandas de ferro, azulejos, elementos em cantaria, nomeadamente padieiras, ombrei-

ras, cornijas, cunhais e outros.

2 — Nas Zonas de Proteção Específica devem ser privilegiados os letreiros de letras 

soltas eventualmente metálicos, salientes das fachadas e com luz própria posterior 

rasante, em detrimento das placas em acrílico de iluminação interior.

3 — Os toldos devem ser colocados dentro do perímetro dos vãos, em lona, de 

cor creme ou cru, de um só plano de cobertura, e a sua estrutura deve ser obrigato-

riamente articulada e de recolher, admitindo-se solução diferente apenas em casos 

devidamente justificados e após avaliação dos serviços municipais em função da sua 

integração no contexto da envolvente.

4 — Os guarda-sóis, restante mobiliário de esplanada e alguns suportes publicitá-

rios devem obedecer aos modelos e cor constantes no Anexo IV, salvo quando exista 

estudo específico para o local de instalação, caso em que deverão respeitar os crité-

rios aí estabelecidos.
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5 — Nas Zonas de Proteção Específica:

a) No âmbito de políticas da paisagem e de proteção da mesma, a Câmara Mu-

nicipal pode proceder à elaboração de estudos globais para a ocupação do espaço 

público e gestão da publicidade, podendo restringir nessas áreas os condicionalismos 

gerais previstos neste Regulamento;

b) Não é permitida a utilização de estrados em estabelecimentos contíguos com es-

planadas, salvo quando estejam previstos em estudos de conjunto a apresentar pelos 

requerentes e aprovados pela câmara ou tenham sido previstos pelo Município.

Artigo 19.°
Condicionamentos ao Exercício da Atividade Publicitária e de Ocupação

na Zona de Proteção Específica I 

Na Zona de Proteção Específica I não é permitida:

a) A inscrição de mensagens publicitárias no mobiliário urbano das esplanadas de-

signadamente nas cadeiras, mesas e guarda-ventos com a exceção nas abas dos guar-

da-sóis, em que se permite a inscrição de mensagens publicitárias de identificação do 

estabelecimento ou alusivas às caves de vinho do porto;

b) A colocação de letreiros nas coberturas de edifícios com exceção dos destina-

dos à comercialização dos vinhos do porto/caves e que obrigatoriamente devem ser 

constituídos por letras soltas;

c) A colocação de letreiros com fundo constituídos por caixas recobertas com cha-

pas acrílicas;

d) A colocação de mais de dois suportes por fachada do estabelecimento quando 

esta confina com arruamento com exceção dos estabelecimentos que ocupam a tota-

lidade do imóvel onde poderá ser admissível três suportes;

e) A aplicação de vinis nos vãos com mensagem publicitária ou de identificação 

ultrapassando mais que 30% da sua área.
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TÍTULO III
Procedimentos Administrativos

CAPÍTULO I
Condições Gerais

Artigo 20.°
Obrigatoriedade de Controlo Prévio

1 — A ocupação do espaço público e a afixação ou inscrição e a difusão, por quais-

quer meios ou suportes, de mensagens publicitárias, salvo o disposto no artigo 22.°, 

estão sujeitas a controlo prévio, nos termos do presente Regulamento.

2 — Nos casos em que a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias ou ocupa-

ção do espaço público exija a execução de obras de construção civil ficam as mesmas 

cumulativamente sujeitas ao respetivo regime legal aplicável.

Artigo 21.°
Modalidades de Controlo Prévio

1 — O controlo prévio a que se refere o Artigo anterior pode revestir as seguintes 

modalidades:

a) Licença;

b) Mera Comunicação prévia;

c) Autorização.

2 — A licença constitui o ato administrativo através do qual é concedido ao particu-

lar o direito de ocupar o espaço público e, ou, afixar, inscrever ou difundir mensagens 

publicitárias, desde que seja emitido o necessário título e se encontrem pagas as res-

petivas taxas.

3 — A mera comunicação prévia consiste numa declaração, a efetuar no Balcão do 

Empreendedor, que permite ao interessado proceder imediatamente à ocupação do 

espaço público e, ou, à afixação, inscrição ou difusão de mensagens publicitárias, após 
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o pagamento da respetiva taxa.

4 — A autorização consiste numa declaração que permite ao interessado proceder 

à ocupação do espaço público quando o órgão competente emite um despacho fa-

vorável à pretensão ou, quando este não se pronuncie após o decurso do prazo de 20 

dias, contado a partir do momento da receção do respetivo requerimento e do paga-

mento das taxas devidas.

5 — Os procedimentos previstos no n.° 1 aplicam-se nos seguintes termos:

a) A afixação, inscrição ou difusão de mensagens publicitárias e as ocupações e ou 

utilizações do espaço público estão sujeitas a licenciamento, salvo o disposto na alínea 

b) e no artigo seguinte;

b) A ocupação de espaço público, quando conexa aos estabelecimentos onde se 

realize qualquer atividade económica, incluindo através da afixação, inscrição de men-

sagens publicitárias e de identificação estão sujeitas a autorização ou a mera comuni-

cação prévia;

c) A instalação de elementos adicionais às construções, a realização de grafitos, 

afixações ou picotagem e as intervenções no espaço público ou com visibilidade deste 

que não estejam contemplados nas alíneas anteriores e que de alguma forma afetem 

a paisagem urbana na área do Município de Vila Nova de Gaia estão sujeitas a licen-

ciamento.

Artigo 22.°
Isenção

1 — Sem prejuízo do cumprimento dos critérios e condições sobre ocupação do 

espaço público e do regime jurídico da conservação da natureza e biodiversidade, não 

estão sujeitas a licenciamento, autorização, certificação, pedido de autorização, regis-

to ou qualquer outro ato permissivo, a mera comunicação prévia, nem ao pagamento 

de taxas de publicidade:

a) As mensagens publicitárias de natureza comercial afixadas ou inscritas em bens 

de que são proprietárias ou legítimas possuidoras ou detentoras, entidades privadas e 

não sejam visíveis ou audíveis a partir do espaço público;
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b) As mensagens publicitárias de natureza comercial afixadas ou inscritas em bens 

de que são proprietárias ou legítimas possuidoras ou detentoras entidades privadas e 

as mensagens que publicitem os sinais distintivos do comércio do estabelecimento ou 

do respetivo titular da exploração ou estão relacionadas com bens ou serviços comer-

cializados no prédio em que se situam, ainda que sejam visíveis ou audíveis a partir do 

espaço público;

c) As mensagens publicitárias de natureza comercial que ocupam o espaço público 

contíguo à fachada do estabelecimento e publicitam os sinais distintivos do comércio 

do estabelecimento ou do respetivo titular da exploração ou estão relacionadas com 

bens ou serviços comercializados no estabelecimento;

d) Os anúncios dos organismos públicos, de instituições de solidariedade social, de 

cooperativas e de outras instituições sem fins lucrativos relativos às atividades que 

prosseguem, desde que implantados em propriedade própria e se refira à atividade ali 

desenvolvida ou a eventos que ocorram ocasionalmente;

e) Os distintivos de qualquer natureza, destinados a informar o público de que, nos 

estabelecimentos onde se encontram apostos, se aceitam cartões de crédito ou outras 

formas de pagamento;

f) Os anúncios relativos a serviços de transportes coletivos públicos;

g) Os anúncios destinados à identificação e localização de farmácias, de profissões 

médicas e paramédicas ou outros serviços de saúde, desde que especifiquem apenas 

os titulares, horários de funcionamento e, quando for caso disso, especializações;

h) Chapas identificativas de escritórios de atividades liberais, desde que com a sim-

ples menção do nome, atividade e horas de expediente;

i) As indicações de marca, preço ou qualidade, quando colocadas em Artigos à 

venda;

j) A publicidade de espetáculos públicos com caráter cultural e autorizados pelas 

entidades competentes e sejam afixados em locais próprios para o efeito ou no local 

onde ocorrerá o evento;

k) As instalações de publicidade em suporte publicitário anteriormente concessio-

nado pela Câmara Municipal;

l) Publicidade afixada em equipamento de esplanadas e/ou mobiliário urbano pró-

prio do estabelecimento, nos termos do disposto na alínea c).

2 — Estão ainda abrangidas pelo regime disposto na alínea b) do número ante-

rior, as mensagens publicitárias de natureza comercial afixadas ou inscritas em bens 
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imóveis que são objeto da própria transação publicitada, com indicação de venda ou 

arrendamento.

3 — A afixação ou inscrição das mensagens publicitárias referidas no n.° 1 do pre-

sente artigo deve respeitar os critérios e condições de inscrição, de afixação e de difu-

são de publicidade definidos no Anexo II do presente Regulamento.

CAPÍTULO II
Pedido de Informação Prévia

Artigo 23.°
Pedido de Informação Prévia

1 — Qualquer interessado pode requerer à Câmara Municipal informação prévia re-

ferente à viabilidade de:

a) Ocupação de espaço público ou espaço privado de uso público;

b) Afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias;

c) Colocação de elementos adicionais à construção.

2 — O pedido deve ser apresentado mediante requerimento escrito, dirigido ao ór-

gão competente, e deve conter os elementos instrutórios identificados no artigo 25.° 

do presente Regulamento.

3 — A apresentação do pedido de informação prévia está sujeita ao pagamento da 

taxa de apreciação prevista no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Vila Nova de Gaia, não sendo o pedido apreciado enquanto aquela não 

se demonstrar paga.

4 — O pedido de informação prévia é apreciado no prazo de 30 dias contados do 

pagamento das taxas devidas.

5 — É competente para a emissão da informação prévia, o presidente da Câmara 

Municipal, podendo esta competência ser delegada nos seus vereadores, com faculda-

de de subdelegação, ou nos dirigentes dos serviços municipais.
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Artigo 24.° 

Conteúdo e Efeitos

1 — A informação prévia a emitir contém os condicionalismos legais e regulamen-

tares aplicáveis à pretensão, bem como a identificação das entidades cujos pareceres 

poderão condicionar a decisão final e a indicação do procedimento aplicável ou da 

isenção de procedimento de controlo prévio.

2 — A informação prévia favorável vincula a Câmara Municipal durante o prazo de 

seis meses, sem prejuízo da possibilidade de revogação da mesma, nos termos gerais, 

perante a existência de interesse público prevalecente.

CAPÍTULO III 
Licenciamento

Artigo 25.° 

Pedido de Licenciamento

1 — O pedido de licenciamento deve ser efetuado preferencialmente através do 

requerimento disponibilizado na página eletrónica da Câmara Municipal e deve ser 

preenchido de forma completa, de modo a conter todos os elementos de identificação 

do requerente e do objeto do pedido.

2 — Sem prejuízo dos demais elementos a aditar em função dos meios de publici-

tação ou ocupação do espaço públicos específicos, o requerimento deve ser acompa-

nhado de:

a) Documento comprovativo de que é proprietário, possuidor, locatário, mandatá-

rio ou titular de outro direito sobre o bem no qual se pretende afixar ou inscrever a 

mensagem publicitária ou que baseie a sua pretensão de ocupação do espaço público;

b) No caso de o requerente não possuir qualquer direito sobre os bens a que se 

refere o pedido de licenciamento, deve juntar autorização do respetivo proprietário, 

bem como documento que prove essa qualidade;

c) Alvará de licença ou de autorização de utilização, quando for caso disso;

d) Certidão da conservatória de registo predial, quando o pedido incida sobre bens 
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imóveis;

e) No caso de edifícios submetidos ao regime de propriedade horizontal nos ter-

mos da lei em vigor, o requerente deve juntar ata de reunião do condomínio ou docu-

mento equivalente na qual seja autorizada a instalação de publicidade e ocupação do 

espaço aéreo;

f) Memória descritiva do meio de suporte publicitário, textura e cor dos materiais a 

utilizar ou da utilização pretendida para o espaço público a ocupar;

g) Planta de localização à escala 1:1000 com indicação do local pretendido para uti-

lização e outro meio mais adequado para a sua exata localização, quando necessário;

h) Descrição gráfica do meio ou suporte publicitário ou da ocupação pretendida, 

através de plantas, cortes e alçados a escala não inferior a 1/50, com indicação do 

elemento a licenciar, bem como da forma, dimensão e balanço de afixação, quando 

aplicável;

i) Termo de responsabilidade do técnico, caso se trate de anúncios luminosos, ilu-

minados ou eletrónicos, totens ou painéis cujas estruturas se pretendam instalar acima 

de 4,00 metros do solo;

j) Fotografia, catálogo ou desenho do equipamento amovível a utilizar (mesas, ca-

deiras, chapéus de sol e bancadas de apoio);

k) Desenho indicando com precisão a área de implantação total requerida.

3 — Salvo casos devidamente fundamentados e sempre que o interesse público 

subjacente o justifique, o pedido de licenciamento deve ser requerido com a antece-

dência mínima de 30 dias em relação à data pretendida para o início da ocupação, 

utilização ou publicitação.

4 — A formulação do pedido deve ser feita, preferencialmente, em suporte digital.

5 — A concessão de licença é da competência da Câmara Municipal, com faculdade 

de delegação no seu presidente e de subdelegação deste nos seus vereadores.
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Artigo 26.°
Elementos Complementares

1 — O município pode exigir a apresentação de outros elementos, sempre que se 

considerem necessários para a apreciação do pedido, designadamente:

a) Autorização de outros proprietários, possuidores, locatários ou outros detento-

res legítimos que possam vir a sofrer danos com a afixação ou inscrição da publicidade 

ou ocupação do espaço pretendidas;

b) Estudos de integração visual ou paisagística quando a publicidade se revele de 

grande impacto;

c) Projeto de ocupação de espaço público, quando a ocupação pretendida seja re-

levante e interfira em áreas pedonais;

d) Termo de responsabilidade subscrito pelo titular do direito ou contrato de segu-

ro de responsabilidade civil celebrado para período compatível com o licenciamento 

pretendido para meio ou suporte publicitário ou para uma ocupação que possa, even-

tualmente, representar um perigo para a segurança de pessoas e ou bens.

2 — O requerente deve juntar os elementos solicitados nos 10 dias úteis seguintes à 

comunicação efetuada pelos serviços, sob pena de, não o fazendo, ser o procedimento 

oficiosamente arquivado.

Artigo 27.°
Deficiências do Requerimento Inicial

Em caso de apresentação incompleta do pedido de licenciamento ou caso seja ne-

cessária a apresentação de documentos complementares, o requerente é notificado 

para suprir as deficiências existentes, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da 

data da notificação, sob pena de, não o fazendo, ser o procedimento oficiosamente 

arquivado.
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Artigo 28.°
Pareceres de Entidades Externas ao Município

1 — A Câmara Municipal solicita parecer às entidades externas competentes nos 

termos legais sempre que o local onde o requerente pretenda efetuar a ocupação ou 

afixar ou inscrever publicidade estiver sujeito a jurisdição de outras entidades.

2 — Sempre que a Câmara Municipal o considere necessário para a tomada de de-

cisão, pode solicitar a entidades externas a emissão de parecer não vinculativo com 

vista à salvaguarda dos interesses e valores a acautelar no licenciamento.

3 — As entidades externas a quem é solicitada a emissão de parecer devem pronun-

ciar-se num prazo de 30 dias, sob pena de, na ausência de resposta, e salvo disposição 

legal em contrário, o procedimento prosseguir e vir a ser decido sem o parecer.

Artigo 29.°
Apreciação do Pedido e Prazo de Decisão

1 — O pedido de licenciamento é apreciado no prazo de 30 dias, a contar da data 

da entrada do requerimento ou da apresentação dos elementos complementares nos 

termos do 26.°.

2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que haja lugar a 

consulta a entidades externas ao Município, caso em que o prazo referido no número 

anterior se conta a partir da receção do último parecer ou do termo do prazo para a 

sua emissão.
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Artigo 30.°
Indeferimento

O pedido é indeferido com base em qualquer dos seguintes fundamentos:

a) Não se enquadrar no princípio geral estabelecido no artigo 9.°;

b) Não respeitar as proibições estabelecidas nos artigos 10.° a 15.°;

c) Não respeitar as características gerais e específicas sobre a instalação de supor-

tes publicitários definidas no Anexo II ao presente Regulamento;

d) Não respeitar as condições técnicas específicas estabelecidas no presente Re-

gulamento;

e) Quando recorra à utilização de materiais que se revelem inadequados ou gera-

dores de um impacto urbanístico negativo na envolvente;

f) Quando seja emitido parecer negativo por parte das entidades consultadas, caso 

o mesmo seja vinculativo;

g) Quando as intervenções descaracterizem, alterem, conspurquem ou manchem a 

aparência exterior e ou interior de monumentos, edifícios públicos, religiosos, de inte-

resse público e de valor histórico ou artístico ou de sinalização destinada à informação 

legal, à segurança, à higiene, ao conforto, à regulação da disciplina da circulação de 

veículos e pessoas, e à exploração adequada dos meios de transporte público, ou que 

com estas contendam;

h) Quando não respeitem os limites impostos pela legislação aplicável a atividades 

ruidosas, quando se tratar de licenciamento de publicidade sonora, nos termos do 

Regulamento Geral do Ruído;

i) Quando o requerente for devedor ao Município de quaisquer quantias, salvo se 

tiver sido autorizado o pagamento das mesmas em prestações ou tiver sido deduzida 

reclamação ou impugnação e prestada garantia idónea, nos termos da lei;

j) Quando por motivos imprevistos de ordem objetiva, não concretizáveis nem pon-

deráveis no momento de apresentação do pedido, seja manifestamente inviável, aten-

dendo a motivos de ordem jurídica ou física, deferir a pretensão.
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Artigo 31.°
Deferimento

1 — Em caso de deferimento, a decisão sobre o pedido de licenciamento deve incluir 

a indicação do montante da taxa a pagar, e respetivo prazo para levantamento da li-

cença e pagamento da mesma.

2 — A licença caduca se não for levantada e paga a respetiva taxa, dentro do prazo 

referido no aviso de pagamento.

3 — O titular da licença só pode exercer os direitos a que se referem as respetivas 

condições depois do pagamento da taxa que for devida.

Artigo 32.°
Notificação da Decisão

1 — A decisão sobre o pedido de licenciamento deve ser notificada por escrito ao 

requerente no prazo de 10 dias, contados a partir da data daquela.

2 — No caso de deferimento deve incluir-se na notificação a indicação do prazo 

para levantamento da licença e pagamento da taxa respetiva, conforme previsto no 

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

3 — Findo o prazo mencionado no número anterior, sem que se mostrem pagas as 

taxas devidas, o licenciamento caduca nos termos previstos no presente Regulamento.

4 — Em caso de indeferimento, o projeto de decisão é notificado ao requerente, 

devendo ser-lhe concedido um prazo não inferior a 10 dias, para efeitos de audiência 

prévia, nos termos legais.
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Artigo 33.°
Licença

1 — A licença especifica as condições a observar pelo titular, nomeadamente:

a) A identificação do requerente (nome ou denominação social do requerente con-

soante se trate de pessoa singular ou pessoa coletiva);

b) O objeto do licenciamento, designadamente local e área;

c) A descrição dos elementos a utilizar;

d) O prazo de duração;

e) Prazo para comunicar a não renovação.

2 — As licenças de ocupação de espaço público e de afixação, inscrição ou difusão 

de mensagens publicitárias de natureza comercial são tituladas por alvará.

CAPÍTULO IV
Mera Comunicação Prévia e Autorização

SECÇÃO I
Mera Comunicação Prévia

Artigo 34.°
Mera Comunicação Prévia

1 — Aplica-se o regime da mera comunicação prévia à ocupação do espaço público, 

para algum ou alguns dos seguintes fins e limites quanto às características e localiza-

ção:

a) Instalação de toldo e respetiva sanefa, quando for efetuada junto à fachada do 

estabelecimento;

b) Instalação de esplanada aberta, quando for efetuada em área contígua à fachada 

do estabelecimento e a ocupação transversal da esplanada não exceder a largura da 

fachada do respetivo estabelecimento;

c) Instalação de estrado, quando for efetuada como apoio a uma esplanada e não 

exceder a sua dimensão;
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d) Instalação de guarda-ventos, quando for efetuada junto das esplanadas, per-

pendicularmente ao plano marginal da fachada, e o seu avanço não ultrapassar o da 

esplanada;

e) Instalação de vitrina e expositor, quando for efetuada junto à fachada do esta-

belecimento;

f) Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é dispensado o licencia-

mento da afixação ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, 

desde que:

i) Seja efetuada na área contígua à fachada do estabelecimento e não exceder a 

largura da mesma; ou

ii) A mensagem publicitária seja afixada ou inscrita na fachada ou em mobiliário 

urbano referido nas alíneas anteriores.

g) Instalação de arcas e máquinas de gelados, quando for efetuada junto à fachada 

do estabelecimento;

h) Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares, quando for efe-

tuada junto à fachada do estabelecimento;

i) Instalação de floreira, quando for efetuada junto à fachada do estabelecimento;

j) Instalação de contentor para resíduos, quando for efetuada junto à fachada do 

estabelecimento.

2 — Para efeitos do número anterior, e sem prejuízo de disposição em contrário, 

entende-se por «junto à fachada do estabelecimento» a instalação cujo objeto esteja, 

em parte ou na totalidade, compreendido no espaço contado a partir do plano da res-

petiva fachada até 1 metro de avanço, e não ultrapasse os seus limites laterais.

3 — A mera comunicação prévia deve ser instruída com os seguintes elementos:

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do 

nome ou firma e do número de identificação fiscal;

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual;

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia;

d) A indicação do período (início e fim) da ocupação do espaço público;

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colo-

car;

f) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obriga-
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ções legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço público.

4 — O título comprovativo da mera comunicação prévia corresponde ao comprova-

tivo eletrónico de entrega no «Balcão do Empreendedor» e do pagamento das taxas 

devidas.

SECÇÃO II
Autorização

Artigo 35.°
Autorização

1 — Aplica-se o regime da autorização quando a ocupação do espaço público tenha 

como fim a instalação de mobiliário urbano ou suporte publicitário previstos no n.° 1 do 

artigo anterior e não sejam respeitadas as características e a localização ali previstas.

2 — A autorização deve ser instruída com os seguintes elementos:

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do 

nome ou firma e do número de identificação fiscal;

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual;

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia;

d) A indicação do período (início e fim) da ocupação do espaço público;

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colo-

car;

f) A declaração do titular da exploração na qual se encontre a identificação do 

equipamento que não cumpre os limites referidos no n.° 1 do artigo anterior, com a 

respetiva fundamentação.

3 — A autorização é da competência do Presidente da Câmara Municipal, podendo 

esta ser delegada nos seus vereadores, com faculdade de subdelegação nos dirigen-

tes de serviço.
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Artigo 36.°
Apreciação da Autorização e Decisão

1 — O pedido de autorização é apreciado no prazo de 20 dias, a contar da receção 

do respetivo requerimento e pagamento das taxas devidas, sob pena de se considerar 

tacitamente deferido o pedido apresentado.

2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que haja lugar a con-

sulta a entidades externas ao Município, nos termos do artigo 28.° do presente Regula-

mento, caso em que o prazo referido no número anterior se conta a partir da receção 

do último parecer ou do termo do prazo para a sua emissão.

3 — A decisão sobre o pedido de autorização pode ser de deferimento ou indefe-

rimento e é comunicada ao requerente através do Balcão do Empreendedor ou, em 

caso de impossibilidade, através de correio eletrónico.

Artigo 37.°
Indeferimento

1 — O pedido de autorização é indeferido sempre que:

a) Não se enquadrar no princípio geral estabelecido no artigo 9.°;

b) Não respeitar as proibições estabelecidas nos artigos 10.° a 15.°;

c) Não respeitar as características gerais e específicas sobre a instalação de supor-

tes publicitários definidas no Anexo I ao presente Regulamento;

d) Não respeitar as condições técnicas específicas estabelecidas no presente Re-

gulamento;

e) Quando recorra à utilização de materiais que se revelem inadequados ou gerado-

res de um impacto urbanístico negativo na envolvente;

f) Quando seja emitido parecer negativo por parte das entidades consultadas, caso 

o mesmo seja vinculativo;

g) Quando as intervenções descaracterizem, alterem, conspurquem ou manchem a 

aparência exterior e ou interior de monumentos, edifícios públicos, religiosos, de inte-

resse público e de valor histórico ou artístico ou de sinalização destinada à informação 

legal, à segurança, à higiene, ao conforto, à regulação da disciplina da circulação de 
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veículos e pessoas, e à exploração adequada dos meios de transporte público, ou que 

com estas contendam;

h) Não respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a atividades ruidosas, 

quando se tratar de licenciamento de publicidade sonora, nos termos do Regulamento 

Geral do Ruído;

i) Se o requerente for devedor ao Município de quaisquer quantias, salvo se tiver 

sido autorizado o pagamento das mesmas em prestações ou tiver sido deduzida recla-

mação ou impugnação e prestada garantia idónea, nos termos da lei;

j) Quando por motivos imprevistos de ordem objetiva, não concretizáveis nem pon-

deráveis no momento de apresentação do pedido, seja manifestamente inviável, aten-

dendo a motivos de ordem jurídica ou física, deferir a pretensão.

2 — No caso de indeferimento o projeto de decisão é notificado previamente ao 

requerente, devendo ser-lhe concedido um prazo não inferior a 10 dias, para efeitos de 

audiência prévia, nos termos legais.

CAPÍTULO V
Deveres do Titular

Artigo 38.°
Obrigações

Os detentores do direito de ocupação do espaço público e de inscrição, afixação ou 

difusão de mensagens publicitárias ficam vinculados às seguintes obrigações:

a) Assegurar o cumprimento das normas legais aplicáveis e das disposições cons-

tantes do presente regulamento;

b) Não proceder à adulteração dos elementos tal como foram aprovados ou a alte-

rações da demarcação efetuada;

c) Assegurar a segurança, a vigilância e o bom funcionamento do mobiliário urbano 

e dos suportes publicitários e demais equipamentos;

d) Repor a situação existente no local, tal como se encontrava à data da instalação 

do suporte, da afixação ou inscrição da mensagem publicitária, da utilização com o 

evento publicitário ou da ocupação do espaço público, findo o prazo do direito con-

cedido;
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e) Acatar as determinações da Câmara Municipal e das autoridades policiais, dadas 

presencialmente em sede de fiscalização ou formalmente comunicadas por notifica-

ção;

f) Eliminar quaisquer danos em bens públicos resultantes da afixação ou inscrição 

da mensagem publicitária e da ocupação do espaço público promovida.

Artigo 39.°
Conservação, Manutenção e Segurança

1 — Os detentores do direito de ocupação do espaço público e de inscrição, afixa-

ção ou difusão de mensagens publicitárias devem manter os elementos de mobiliário 

urbano, suportes publicitários e equipamentos de apoio que utilizam nas melhores 

condições de apresentação, higiene e segurança.

2 — Para os fins previstos no número anterior, os titulares devem proceder, com 

regularidade, a medidas de conservação do mobiliário urbano, suportes publicitários e 

equipamentos de apoio, sem alterar as condições estabelecidas inicialmente.

3 — Caso o titular não cumpra com a obrigação constante no número anterior, a 

Câmara Municipal pode notificá-lo para que execute os trabalhos necessários.

4 — Decorrido o prazo concedido, caso se verifique que o titular não cumpriu com 

a obrigação imposta, caberá aos serviços municipais proceder à sua remoção, a ex-

pensas do titular, sem prejuízo da instauração do correspondente procedimento de 

contraordenação.

5 — Sem prejuízo das obrigações legais, ao nível de comportamentos ambiental-

mente corretos, que impendem sobre a generalidade dos cidadãos relativamente à 

higiene e limpeza pública, constitui obrigação do titular a manutenção das mesmas no 

espaço circundante.
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Artigo 40.°
Atualização de Dados

1 — Compete aos detentores do direito de ocupação do espaço público e de ins-

crição, afixação ou difusão de mensagens publicitárias manter atualizados todos os 

dados comunicados, devendo proceder à sua atualização no prazo máximo de 60 

dias a contar da data da ocorrência de qualquer modificação, sempre que tal se revele 

necessário.

2 — O disposto no número anterior não se aplica à comunicação das alterações da 

identificação das características e da localização do mobiliário urbano e ou das men-

sagens e suportes publicitários a colocar, uma vez que essa informação deve ocorrer 

previamente à data de qualquer modificação.

Artigo 41.°
Mudança de Titularidade

1 — A utilização da licença é pessoal e não pode ser cedida a qualquer título, desig-

nadamente através de arrendamento, cedência de exploração ou franchising.

2 — O pedido de mudança de titularidade deve ser formalizado através de requeri-

mento, acompanhado dos seguintes elementos:

a) Prova documental da legitimidade do interesse e do requerente;

b) Identificação da licença;

c) Declaração em que o requerente assume o pagamento das taxas eventualmente 

vencidas e vincendas referentes ao licenciamento até ao termo do período a que a 

licença se reporta, mesmo que em processo de execução fiscal.
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TÍTULO IV
Regimes Especiais

CAPÍTULO I
Filmagens e Fotografia

Artigo 42.°
Filmagens e Sessões Fotográficas

1 — Estão sujeitas a licenciamento nos termos do presente Regulamento as ações 

de filmagens e fotografia a realizar em espaço público, independentemente da dimen-

são da equipa e do equipamento utilizado e instalado em espaço público e desde que 

promovidas para fins públicos, promocionais e audiovisuais.

2 — Não estão sujeitas a licenciamento:

a) A gravação de imagens e reportagens fotográficas para fins de cobertura infor-

mativa de todos os meios de comunicação social, nomeadamente rádio e televisão, 

com «câmara ao ombro», sem nenhum tipo de instalação, reserva de espaço público 

ou alteração à circulação de pessoas ou ao trânsito automóvel;

b) A tomada de imagens fotográficas unicamente para fins privados, desde que não 

conflitue com eventuais ocupações de espaço público, e desde que as imagens não 

sejam utilizadas para fins comerciais.

3 — Sempre que se justifique, deve ser obtida licença especial de ruído, nos termos 

do Regulamento Geral do Ruído.

4 — A realização de filmagens e sessões fotográficas em equipamentos municipais 

carece de prévia autorização da Câmara Municipal, aplicando-se o disposto no presen-

te Artigo sempre que, em simultâneo, ocorra ocupação de espaço público.

5 — São admitidas exceções às regras previstas no presente capítulo, mediante deli-

beração da Câmara Municipal, sob proposta devidamente fundamentada dos serviços, 

por razões de interesse público municipal.
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Artigo 43.°
Procedimento

Sem prejuízo do disposto nos artigos 25.° e seguintes, o pedido de licenciamento 

deve ser apresentado com 15 dias de antecedência e deve ser instruído com os seguin-

tes elementos:

a) Cópia do documento de identificação e de documento comprovativo da legitimi-

dade do requerente (no caso de não ser o representante legal da produtora);

b) Cópia da certidão comercial da empresa ou cópia do cartão de contribuinte em 

nome individual;

c) Seguro de responsabilidade civil (que cubra eventuais danos do exercício da 

atividade);

d) Memória descritiva e justificativa detalhada da produção:

i) Descrição da filmagem/sessão fotográfica;

ii) Equipamentos e estruturas a instalar (anexar imagens ou fotos);

iii) Descrição dos equipamentos de amplificação sonora, caso resulte atividade rui-

dosa, e medidas previstas para redução do ruído;

iv) Plantas de implementação das ocupações, contendo a localização específica das 

filmagens, reservas de estacionamento, de limpeza de campo de filmagem, cortes de 

trânsito, e de todos os equipamentos e estruturas a instalar e devidamente legendada;

e) Cópia de autorização de obtenção de imagem emitida por terceiras entidades;

f) Cópia da carta/aviso aos moradores.

CAPÍTULO II
Grafitos, Afixações e Picotagem

Artigo 44.°
Princípios Gerais

Os grafitos, afixações, picotagem e outras formas de alteração ainda que tempo-

rárias das características originais de superfícies exteriores de edifícios pavimentos 

muros e outras Infraestruturas regem-se pela Lei n.° 61/2013 de 23 de agosto.
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Artigo 45.°
Critérios para Afixação

1 — As intervenções são sempre sujeitas a licenciamento por parte do Município 

com a autorização expressa e documentada do proprietário da superfície, quando 

exista, mediante o procedimento previsto no artigo 43.°, aplicável com as devidas 

adaptações.

2 — As intervenções não podem em caso algum descaracterizar, alterar ou cons-

purcar a aparência exterior de qualquer edifício de interesse público e de valor artísti-

co ou histórico ou de qualquer sinalização destinada à informação do munícipe.

CAPÍTULO III
Elementos Adicionais à Construção e Atividades Geradoras

de Impacte Ambiental Negativo

Artigo 46.°
Stands de Venda

1 — A instalação de stands de venda deve respeitar as seguintes condições:

a) Não comprometer a acessibilidade e a mobilidade nem se constituir como barrei-

ra arquitetónica, nem provocar a obstrução de perspetivas panorâmicas;

b) Não é permitida a exposição de produtos ou a colocação de quaisquer elemen-

tos relacionados com a atividade desenvolvida no espaço envolvente da instalação;

c) Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente, dos cidadãos portado-

res de deficiência, garantindo sempre uma faixa de passeio livre de qualquer obstácu-

lo, com uma largura mínima de 1,50 m;

d) Apresentar qualidade de construção e nos acabamentos finais do equipamento 

garantindo uma boa integração na envolvente.

2 — A colocação de instalações temporárias para vendas de lotes de terrenos e 

apartamentos, apenas é permitida se instaladas no terreno onde será edificado o edi-

fício ou em espaço privado ou público contíguo a este.
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Artigo 47.°
Aparelhos de Ar Condicionado

1 — Os aparelhos de ar condicionado (sistemas de climatização), não podem ser 

visíveis da via pública, nem provocar distúrbios visuais nas fachadas de edifícios de 

valor arquitetónico.

2 — Excecionalmente admite-se a sua colocação com visibilidade da via pública 

quando sejam embutidos em caixa aberta nos planos dos paramentos e ocultados 

através de soluções que os tornem discretos e tanto quanto possível impercetíveis.

Artigo 48.°
Telheiros, Palas ou Similares

Os telheiros, palas ou similares aqui entendidos como elementos acessórios à cons-

trução devem cumprir as seguintes condições:

a) Não ocultem vãos de iluminação ou de arejamento;

b) Serem constituídos por materiais resistentes e facilmente desmontáveis;

c) Não prejudiquem a utilização das áreas destinadas ao estacionamento de veícu-

los;

d) A instalação só é admissível ao nível do rés-do-chão;

e) Tem de cumprir uma altura mínima do solo até à margem inferior dos telheiros 

e palas de 2,50 m;

f) A sua saliência máxima, ou distância do plano da fachada do edifício ao extremo 

do telheiro ou pala deve ser igual ou inferior a 50% da largura do passeio e nunca su-

perior a 1,00 m;

g) Em passeios de largura inferior a 2,00 m a saliência máxima do telheiro ou pala, 

deve ser igual ou inferior a 0,50 m salvaguardando-se sempre um espaço livre não 

inferior a 0,40 m em relação ao limite externo do passeio;

h) Nas ruas pedonais, a sua saliência não pode exceder 20% da largura da rua e nem 

exceder os 3,00 m;

i) As cores, padrões, pintura e desenhos dos telheiros, palas ou outras estruturas 

devem adequar-se à arquitetura do edifício, respeitar os elementos envolventes e ser 

idênticos entre si em cada edifício.
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Artigo 49.°
Rampas

1 — É permitida a instalação de rampas para acesso a estabelecimentos desde que 

não interfiram com a segurança da circulação, nem prejudiquem a visibilidade.

2 — É da responsabilidade do proprietário a manutenção do bom estado da rampa 

bem como do passeio em frente à rampa.

3 — Quando não seja possível garantir o acesso de pessoas com mobilidade condi-

cionada aos edifícios através do espaço privado, pode ser licenciada a colocação de 

rampas móveis no espaço público desde que salvaguardadas as demais normas legais 

e regulamentares aplicáveis.

Artigo 50.°
Estruturas Fixas de Grande Dimensão

1 — As estruturas fixas de grande dimensão devem corresponder a uma atividade 

exercida no prédio ou no terreno em que se localizam e respeitar as condições previs-

tas nos números seguintes.

2 — As estruturas fixas de grande dimensão colocadas no solo devem cumprir as 

seguintes condições:

a) Garantir uma boa integração na área envolvente;

b) Ser concebidas com base em estruturas simples e esteticamente qualificadas 

sem prejuízo da sua estabilidade e segurança, e serem pintadas de cor neutra;

c) Não ocultar vãos de iluminação ou de arejamento;

d) Ser constituídos por materiais resistentes;

e) Não prejudicar a utilização das áreas destinadas ao estacionamento de veículos.

3 — As estruturas fixas de grande dimensão colocadas nas coberturas dos edifícios 

devem cumprir as seguintes condições:

a) Garantir uma boa integração na área envolvente;

09.6 | CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENOS E LOTES DE TERRENOS MUNICIPAIS



328

b) Ser concebidas com base em estruturas simples e esteticamente qualificadas 

sem prejuízo da sua estabilidade e segurança, e serem pintadas de cor neutra;

c) Cumprir o disposto no artigo 7.° do anexo II, naquilo que lhe é aplicável;

d) Não ocultar vãos de iluminação ou de arejamento;

e) Ser constituídas por materiais resistentes.

Artigo 51.°
Atividades e Instalações Geradoras de Impacto Ambiental Negativo

1 — Consideram-se atividades e instalações geradoras de impacto ambiental nega-

tivo as que interferem negativamente no gozo de bens públicos como a segurança, o 

ambiente e a paisagem, nomeadamente:

a) As infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos 

acessórios;

b) Os postos de abastecimento de combustíveis.

2 — Pelo exercício de atividades e instalações previstas no número anterior, situa-

das, ou não, em propriedade privada, são devidas as taxas previstas no Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município.

TÍTULO IV
Fiscalização e Contraordenações

CAPÍTULO I
Fiscalização e Medidas de Tutela da Legalidade

Artigo 52.°
Fiscalização

1 — A fiscalização da publicidade, ocupação do espaço público e demais atividades 

e instalações previstas no presente Regulamento, incide sobre a verificação da sua 

conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes e com o título emitido, 

quando existente, ou com a mera comunicação prévia, incluindo o cumprimento das 

normas técnicas aplicáveis.
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2 — A atividade fiscalizadora é exercida pelo serviço de fiscalização municipal, 

pelos técnicos de outras unidades orgânicas afetos à atividade de fiscalização, bem 

como pelas demais autoridades administrativas e policiais no âmbito das respetivas 

atribuições.

Artigo 53.°
Danos no Espaço Público

1 — Sem prejuízo dos deveres constantes do presente Regulamento que forem con-

cretamente aplicáveis, a reparação dos danos provocados no espaço público em con-

sequência de ações ou omissões decorrentes das atividades objeto do mesmo, consti-

tui encargo solidário dos seus responsáveis, os quais sem prejuízo da sua comunicação 

à Câmara Municipal, devem proceder ao início da sua execução no prazo máximo de 

48 horas, concluindo-a no mais curto prazo possível ou no prazo estabelecido pela 

Câmara Municipal.

2 — Expirados os prazos estipulados no número anterior, a Câmara Municipal no uso 

das suas competências legais pode substituir-se ao dono da obra ou outros responsá-

veis pelas atividades, a expensas destes.

3 — O custo dos trabalhos executados nos termos do número anterior, quando não 

pago voluntariamente no prazo de 10 dias a contar da notificação para o efeito, se ou-

tro prazo não decorrer da lei, será cobrado em processo de execução fiscal, servindo 

de título executivo a certidão passada pelos serviços competentes.

4 — O disposto no número anterior não prejudica o ressarcimento pelos inerentes 

prejuízos, nos termos gerais.
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Artigo 54.°
Reposição da Legalidade

1 — A Câmara Municipal pode adotar as medidas necessárias à reposição da legali-

dade quando:

a) Se verifique a inscrição, afixação ou difusão de publicidade sem licenciamento, 

quando exigível;

b) Se verifique a ocupação do espaço público sem autorização, quando exigível;

c) Se verifique desconformidade com as normas constantes do presente Regula-

mento, incluindo os seus anexos;

d) Se verifique desconformidade com as obrigações emergentes do licenciamento 

ou autorização;

e) Se verifique que o titular do direito procedeu a alterações, salvo no caso em que 

a operação se tenha circunscrito à substituição do objeto de licenciamento por outro 

com as mesmas características, designadamente material, cor, forma, texto, imagem, 

textura, dimensões e volumetria, em resultado da sua degradação;

f) Se verifique que o titular não assegurou as suas obrigações em matéria de con-

servação, manutenção e higiene, nos termos do artigo 39.° do presente Regulamento;

g) Se verifique que o titular procedeu à substituição, alteração ou modificação da 

mensagem publicitária para a qual haja sido concedido o título, salvo no caso de pai-

néis publicitários, outdoors, mupis, totens e similares, de exploração comercial.

2 — Sem prejuízo do disposto nos Artigos seguintes, a Câmara Municipal deve ava-

liar previamente a possibilidade de adequação da ocupação do espaço público e ou 

das mensagens publicitárias e de identificação afixadas às regras e critérios definidos 

no presente Regulamento, concedendo a oportunidade, em prazo razoável, de proce-

der à sua regularização.
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Artigo 55.°
Remoção Imediata

1 — A Câmara Municipal pode, independentemente da prévia notificação, proceder 

à remoção de suportes publicitários ou dos elementos que ocupem o espaço público 

sempre que se verifique a existência de perigo para a segurança de pessoas e bens ou 

de prejuízo para a circulação rodoviária e ou pedonal.

2 — A remoção promovida pela Câmara Municipal nos termos do número anterior 

é feita a expensas do titular do direito ou, caso não exista, do proprietário do suporte 

publicitário ou dos elementos.

Artigo 56.°
Ordem de Remoção

1 — Verificando-se as situações indicadas no n.° 1 do artigo 54.° do Regulamento, a 

Câmara Municipal pode ordenar a remoção dos suportes publicitários ou dos elemen-

tos que ocupem o espaço público, fixando-lhe um prazo não superior a 30 dias.

2 — A ordem de remoção referida no número anterior é antecedida de audiência 

prévia do interessado para que, no prazo de 10 dias, se pronuncie sobre o conteúdo 

da mesma.

3 — A remoção deve ser complementada com a necessária limpeza do local, de 

modo a repor as condições anteriores à prática do ato ilegal.

Artigo 57.°
Posse Administrativa e Execução Coerciva

1 — O Presidente da Câmara pode determinar a posse administrativa do prédio 

onde se encontra ilegalmente afixada a publicidade, colocado o mobiliário urbano ou 

elementos adicionais, de forma a permitir a execução coerciva da medida de reposição 

da legalidade, designadamente a remoção de suportes publicitários ou de quaisquer 

objetos que ocupem indevidamente o espaço público.

2 — O ato administrativo que tiver determinado a posse administrativa é notificado 
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ao proprietário do prédio onde se encontra ilegalmente afixada a publicidade, colo-

cado o mobiliário urbano ou elementos adicionais, bem como aos demais titulares de 

direitos reais, caso sejam conhecidos, e, ainda, ao proprietário do suporte publicitário, 

do mobiliário ou dos elementos adicionais.

3 — A posse administrativa é realizada pelos serviços municipais competentes, me-

diante a elaboração de um auto onde, para além de se identificar o ato referido no 

número anterior, é especificado o estado em que se encontra o prédio e suporte pu-

blicitário, o mobiliário ou os elementos adicionais.

4 — A posse administrativa do prédio e dos equipamentos mantém-se pelo período 

necessário à execução coerciva da respetiva medida de reposição da legalidade, ca-

ducando no termo do prazo fixado para a mesma.

Artigo 58.°
Despesas Realizadas com a Execução Coerciva

1 — As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do artigo anterior, in-

cluindo quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias que a Administração tenha 

de suportar para o efeito, são de conta do infrator.

2 — Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 

dias a contar da notificação para o efeito, são cobradas judicialmente em processo de 

execução fiscal, servindo de título executivo certidão, passada pelos serviços compe-

tentes, comprovativa das despesas efetuadas, podendo ainda a Câmara aceitar, para 

extinção da dívida, dação em pagamento ou outras formas de cumprimento, nos ter-

mos da lei.

3 — É imputado ao infrator o pagamento das despesas do depósito e guarda dos 

bens, sendo que os mesmos se consideram perdidos a favor da autarquia se não forem 

levantados no prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da remoção.
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CAPÍTULO II
Contraordenações

Artigo 59.°
Regime Sancionatório

1 — Constituem contraordenações puníveis com coima as seguintes infrações pre-

vistas na Lei n.° 97/88, de 17 de agosto, na sua atual redação, e no presente Regula-

mento, no que se refere à atividade de publicidade comercial:

a) A afixação, a inscrição ou difusão de mensagens publicitárias sem prévio licen-

ciamento municipal, em violação do n.° 1 do artigo 1.° da Lei n.° 97/88, de 17 de agosto, 

e do presente Regulamento, é punível com coima de 500,00 ¤ a 1.870,00 ¤, tratando-

-se de pessoa singular, ou de 1.000,00 ¤ a 7.500,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa 

coletiva;

b) A afixação, inscrição ou difusão de mensagens publicitárias em desconformida-

de com os elementos e as condicionantes específicas aprovadas no licenciamento é 

punível com coima de 400,00 ¤ a 1.870,00 ¤, tratando-se de pessoa singular, ou de 

750,00 ¤ a 7.000,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa coletiva;

c) O incumprimento dos critérios estabelecidos no licenciamento e exercício da 

publicidade comercial, na afixação e inscrição de mensagens publicitárias não sujeitas 

a licenciamento, nos termos das alíneas b) e c) do n.° 3 e no n.° 5 do artigo 1.° e artigo 

4.° da Lei n.° 97/88, de 17 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.° 48/2011, 

de 1 de abril, bem como no exercício das atividades de propaganda é punível com 

coima de 400,00 ¤ a 1.870,00 ¤, tratando-se de pessoa singular, ou de 1.000,00 ¤ a 

7.500,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa coletiva;

d) A manutenção dos suportes de publicidade em condições de insegurança, falta 

de conservação e arranjo estético é punível com coima de 300,00 ¤ a 1.870,00 ¤, 

tratando-se de pessoa singular, e de 500,00 ¤ a 4.000,00 ¤, tratando-se de pessoa 

coletiva.

2 — Constituem contraordenações puníveis com coima as seguintes infrações pre-

vistas no Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, e no presente Regulamento, no que se 

refere à ocupação do espaço publico:
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a) A emissão de uma declaração a atestar o cumprimento das obrigações legais 

e regulamentares relativas à ocupação do espaço público ao abrigo do disposto na 

alínea f) do n.° 3 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, que não cor-

responda à verdade, é punível com coima de 1.000,00 ¤ a 7.000,00 ¤, tratando-se 

de pessoa singular, ou de 3.000,00 ¤ a 25.000,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa 

coletiva;

b) A não realização da comunicação exigível ou a falta de autorização relativas à 

ocupação do espaço público, previstas no Decreto-Lei n.° 48/2001, de 1 de abril, e no 

artigo 21.° do presente Regulamento é punível com coima de 700,00 ¤ a 5.000,00 ¤, 

tratando-se de pessoa singular, ou de 2.000,00 ¤ a 15.000,00 ¤, no caso de se tratar 

de pessoa coletiva;

c) A falta de licença para ocupação do espaço publico para fins diferentes dos pre-

vistos nas alíneas a) a i) do n.° 1 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril 

e das alíneas a) a i) do n.° 5 do artigo 21.° do presente Regulamento é punível com 

coima de 500,00 ¤ a 1.870,00 ¤, tratando-se de uma pessoa singular, ou de 1.000,00 ¤ 

a 7.500,00 ¤, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva;

d) A ocupação do espaço público em desconformidade com os elementos e as 

condicionantes específicas aprovadas e determinadas é punível com coima de 350,00 

¤ a 1.870,00 ¤, tratando-se de uma pessoa singular, ou de 750,00 ¤ a 4.000,00 ¤, no 

caso de se tratar de uma pessoa coletiva;

e) A falta não suprida de algum elemento essencial das meras comunicações pré-

vias previstas no n.° 1 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, é punível 

com coima de 400,00 ¤ a 2.000,00 ¤, tratando-se de pessoa singular, ou de 1.000,00 ¤ 

a 5.000,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa coletiva;

f) A não atualização dos dados comunicados nos termos do artigo 40.° do presente 

Regulamento é punível com coima de 300,00 ¤ a 1.500,00 ¤, tratando-se de pessoa 

singular, ou de 800,00 ¤ a 4.000,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa coletiva;

g) A transmissão do direito sem autorização do Município, nos termos do artigo 41.° 

do presente Regulamento, é punível com coima de 400,00 ¤ a 1.870,00 ¤, tratando-se 

de pessoa singular, ou de 750,00 ¤ a 2.500,00 ¤, tratando-se de pessoa coletiva;

h) A falta de limpeza do espaço circundante aos elementos, equipamento/mobi-

liário urbano, objeto da ocupação do espaço público, durante o horário de funciona-

mento do estabelecimento e após o encerramento, punível com coima de 50,00 ¤ a 

400,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa singular, ou de 150,00 ¤ a 800,00 ¤, no caso 

de tratar de pessoa coletiva;
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i) A omissão de conservação e limpeza e a manutenção da segurança do mobiliário 

e equipamento é punível com coima de 150,00 ¤ a 750,00 ¤, tratando-se de pessoa 

singular, ou de 400,00 ¤ a 2.000,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa coletiva.

3 — Constituem ainda contraordenações puníveis com coima as seguintes infrações 

ao presente Regulamento no âmbito da publicidade comercial e ocupação do espaço 

público:

a) O desrespeito pelos atos administrativos que determinaram a remoção ou a cor-

reção dos elementos, equipamento/mobiliário urbano, punível com coima de 500,00 

¤ a 1.870,00 ¤, no caso de se tratar de pessoa singular, ou de 1.000,00 ¤ a 2.000,00 ¤, 

no caso de se tratar de pessoa coletiva;

b) A infração a qualquer outra norma do presente Regulamento não especialmente 

cominada nas alíneas e nos números anteriores que imponha deveres de conduta e 

obrigações precisas e imediatamente exigíveis aos particulares é punível com coima 

de 150,00 ¤ a 750,00 ¤, tratando-se de pessoa singular, ou de 400,00 ¤ a 2.000,00 ¤, 

no caso de se tratar de pessoa coletiva.

4 — A tentativa e a negligência são puníveis nos termos gerais.

5 — Às regras processuais aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de 

outubro, na atual redação.

6 — Compete ao Presidente de Câmara ou ao Vereador com competências delega-

das determinar a instauração e decidir sobre os processos contraordenacionais que, 

por lei, sejam da sua competência.

7 — Sem prejuízo das disposições legais que determinam a repartição do produto 

das coimas aplicadas por diversas entidades, o produto das coimas aplicadas reverte 

para o Município.
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Artigo 60.°
Sanções Acessórias da Afixação e Inscrição de Mensagens Publicitárias

e de Identificação

1 — Sem prejuízo das coimas a que se refere o Artigo anterior, podem ainda ser 

aplicadas aos infratores as seguintes sanções acessórias:

a) Apreensão de objetos pertencentes aos agentes utilizados na prática da infração;

b) Interdição temporária de exercer a atividade publicitária no Município, até um 

máximo de um ano;

c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou serviços 

públicos;

d) Encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos onde se verifique 

o exercício da atividade publicitária, bem como a cassação de licenças ou alvarás.

2 — As sanções acessórias previstas nas alíneas b), c) e d) do número anterior só 

podem ser aplicadas quando se demonstre a existência de dolo na prática das corres-

pondentes infrações.

3 — As sanções acessórias previstas nas alíneas c) e d) do n.° 1 têm a duração má-

xima de dois anos.

Artigo 61.°
Sanções Acessórias da Ocupação do Espaço Público

1 — Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, simultaneamente 

com a coima, podem ser aplicadas as sanções acessórias de encerramento de estabe-

lecimento e de interdição do exercício de atividade, com os seguintes pressupostos 

de aplicação:

a) A interdição do exercício de atividade apenas pode ser decretada se o agente 

praticar a contraordenação com flagrante e grave abuso da função que exerce ou com 

manifesta e grave violação dos deveres que lhe são inerentes;

b) O encerramento do estabelecimento apenas pode ser decretado quando a con-
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traordenação tenha sido praticada por causa do funcionamento do estabelecimento.

2 — A duração da interdição do exercício de atividade e do encerramento do esta-

belecimento não pode exceder o período de dois anos.

Artigo 62.°
Âmbito Subjetivo

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, são considerados responsáveis 

pela prática de contraordenações o anunciante, a agência de publicidade ou qualquer 

outra entidade que exerça a atividade publicitária, o titular do suporte publicitário ou 

o respetivo concessionário, o proprietário ou possuidor do prédio onde a publicidade 

tenha sido afixada ou inscrita, bem como qualquer outro interveniente na emissão da 

mensagem publicitária, conforme os casos.

TÍTULO V
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 63.°
Ocupação do Espaço Público e Suportes Publicitários Existentes

1 — O Município pode oficiosamente comunicar aos interessados as condições de 

adaptação de suportes de publicidade ou de identificação instalados, bem como da 

ocupação de espaço público existente, mediante envio de notificação com a liquida-

ção da taxa respetiva.

2 — As licenças concedidas ao abrigo do direito anterior não são afetadas por nor-

mas regulamentares supervenientes devendo, em caso de substituição ou alteração 

dos suportes publicitários ou dos elementos que ocupem o espaço público, ser obser-

vadas as normas constantes do presente Regulamento.

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os suportes publicitários que 

se encontrem legitimamente instalados mediante o pagamento de taxa de impacto 

ambiental negativo ao abrigo do regulamento anterior, devem, no prazo máximo de 5 

anos, adaptar-se às condições de afixação, inscrição e difusão de mensagens publici-
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tárias previstas na Secção II do Capítulo III do Título III do presente Regulamento.

4 — No mesmo prazo, não sendo possível a adaptação, os suportes publicitários 

previstos no número anterior devem ser removidos.

5 — Pela manutenção dos suportes publicitários referidos nos n.os 2 e 3, durante o 

período de tempo em que os mesmos permanecerem instalados, é devida, nos termos 

da liquidação efetuada no ato da autorização, a taxa agravada pelo impacto ambiental 

negativo, para publicidade e identificação instalada, prevista no artigo 55.° da Tabela 

de Taxas do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de 

Gaia.

Artigo 64.°
Normas Supletivas e Casos Omissos

1 — Em tudo o que não estiver disposto no presente Regulamento, aplicam-se, na 

redação atualizada, as disposições constantes da Lei n.° 2110, de 19 de agosto de 1961, 

da Lei n.° 34/2015, de 27 de abril, do Decreto-Lei n.° 330/90, de 23 de outubro, do 

Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, e legislação conexa, bem como as disposições 

da Lei n.° 97/88, de 17 de agosto, a Lei Orgânica n.° 1/2001, de 14 de agosto e o De-

creto-Lei n.° 280/2007, de 7 de agosto, e demais legislação que sobrevenha à atrás 

referida ou outra que se encontre em vigor e recaia sobre as matérias objeto do pre-

sente Regulamento.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os casos omissos e as dúvidas 

na interpretação e aplicação do presente Regulamento são resolvidos pela Câmara 

Municipal por recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas.

Artigo 65.°
Revogações

1 — É revogado o Regulamento Municipal da Defesa da Paisagem, Publicidade e 

Ocupação do Espaço Público, em vigor.

2 — São revogadas as normas de outros Regulamentos municipais que se oponham 

ou sejam incompatíveis com o presente Regulamento.
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Artigo 66.°
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação, nos termos 

legais, podendo o mesmo ser interpretado, modificado e suspenso, pela Assembleia 

Municipal de Vila Nova de Gaia, mediante proposta da Câmara Municipal.

ANEXO I
Critérios e Condições de Ocupação de Espaço Público

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Definições

Nos termos e para os efeitos do presente Regulamento, em matéria de equipamen-

to e mobiliário urbano consideram-se os seguintes conceitos:

a) Telheiros ou pala: elementos rígidos de cobertura e proteção contra agentes 

climatéricos com, pelo menos, uma água, em saliência do plano vertical da fachada 

de uma edificação, fixos aos paramentos das fachadas e aplicáveis a vãos de portas, 

janelas, montras de edifícios ou estabelecimentos comerciais, com função decorativa 

e/ou de proteção;

b) Equipamento urbano: conjunto de elementos instalados no espaço público com 

função específica de assegurar a gestão das estruturas e sistemas urbanos, nomeada-

mente, sinalização viária, semafórica, vertical, horizontal e informativa (direcional e de 

pré-aviso), luminárias, armários técnicos, guardas de proteção e dissuasores;

c) Esplanada aberta: instalação no espaço público ou privado de mesas, cadeiras, 

guarda-ventos, guarda-sóis, estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outros 

elementos ou equipamentos, sem qualquer tipo de estrutura fixa coberta de proteção 

a esse espaço, destinada a apoiar a atividade económica exercida nos estabelecimen-

tos com os quais mantém estreita relação funcional;

d) Esplanada fechada: instalação no espaço público ou privado de mesas, cadei-

ras, guarda-ventos, guarda-sóis, estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e 
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outros elementos ou equipamentos, em espaço totalmente protegido dos agentes 

climatéricos, com estrutura fixa, podendo alguns dos seus elementos estruturais ou 

de cobertura ser rebatíveis, extensíveis ou amovíveis, destinada a apoiar a atividade 

económica exercida nos estabelecimentos com os quais mantém estreita relação fun-

cional;

e) Expositor: estrutura amovível própria para apresentação de produtos comercia-

lizados no interior do estabelecimento comercial;

f) Floreira: vaso ou recetáculo para plantas destinado ao embelezamento, marca-

ção ou proteção do espaço público;

g) Guarda-vento: armação que protege do vento o espaço ocupado por uma es-

planada;

h) Poste de Paragem: suporte que serve para assinalar o local de paragem de um 

transporte de utilização coletiva com um circuito já devidamente aprovado pelas en-

tidades competentes e pelo Município;

i) Quiosque: elemento de mobiliário urbano de construção aligeirada, composta, de 

um modo geral, por uma base, um balcão, corpo e proteção;

j) Sanefa: elemento vertical de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona 

ou material similar, colocado transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual 

pode estar inserida uma mensagem publicitária;

k) Toldo: elemento de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou ma-

terial similar, rebatível, aplicável em qualquer tipo de vãos, como montras, janelas ou 

portas de estabelecimentos comerciais, podendo ser utilizado como suporte de iden-

tificação e publicidade;

l) Vitrina: mostrador envidraçado ou transparente, embutido ou saliente, colocado 

na fachada dos estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e produtos ou 

se afixam informações.
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Artigo 2.°
Princípios de Ocupação do Espaço Público

1 — Sem prejuízo dos princípios gerais constantes no Título II do Regulamento, a 

ocupação do espaço público não pode afetar:

a) O estado de conservação dos pavimentos;

b) A utilização de outro mobiliário urbano;

c) A ação dos concessionários que operam à superfície ou no subsolo.

2 — A ocupação de espaço público por via da instalação de suportes publicitários 

na proximidade da rede de estradas regionais e nacionais deve obedecer igualmente 

aos seguintes critérios adicionais:

a) Não ocupar a zona da estrada que constitui domínio público rodoviário do Esta-

do;

b) Não interferir com as normais condições de visibilidade da estrada e ou com os 

equipamentos de sinalização ou segurança;

c) Não constituir obstáculos rígidos em locais que se encontrem na direção expec-

tável de despiste de veículos;

d) Não possuir qualquer fonte de iluminação direcionada para a estrada capaz de 

provocar encadeamento, não podendo ultrapassar as 4 candelas por metro quadrado;

e) Não obstruir os órgãos de drenagem ou condicionar de qualquer forma o livre 

escoamento das águas pluviais;

f) Garantir um corredor livre de circulação pedonal de 1,5 metros.

3 — Quando o espaço público a ocupar esteja sob a jurisdição de entidade com 

competência, devem ainda ser observados os critérios adicionais por estas fixados 

ou a fixar que se encontrem devidamente divulgados e disponíveis para consulta no 

Balcão do Empreendedor.
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CAPÍTULO II
Disposições Especiais

SECÇÃO I
Ocupação do Espaço Público com Esplanadas

Artigo 3.°
Condições de Instalação e Manutenção de Esplanadas

1 — Sem prejuízo do disposto relativamente às Zonas de Proteção Específica, a ins-

talação de uma esplanada aberta está sujeita às seguintes condições:

a) Deve ser implantada na área contígua à fachada do estabelecimento não poden-

do exceder a frente da fração respetiva;

b) A sua profundidade não deve exceder 50% do espaço público adjacente ao esta-

belecimento, a não ser no caso de existirem faixas, demarcadas pelo Município;

c) Deve ser sempre garantida a continuidade do passeio, livre de quaisquer obstá-

culos com um corredor de passagem pedonal com largura não inferior a 1,50 m;

d) Sempre que a esplanada for adjacente à fachada deve ser deixado um corredor 

com largura não inferior a 1,20 m, perpendicular ao vão da porta de acesso ao estabe-

lecimento;

e) No caso de localização em passeio adjacente a arruamento ou baia de estaciona-

mento deve ser garantido um corredor livre de qualquer obstáculo no mínimo de 1,20 

m entre a guia deste e a esplanada;

f) Se a esplanada tiver de ser instalada junto ao limite do passeio e este confinar 

com a faixa de rodagem, deve ser prevista uma estrutura de proteção da esplanada 

relativamente ao arruamento;

g) Quando localizada em arruamentos ou espaços públicos apenas pedonais ou 

com acesso condicionado a veículos, onde se verifique a necessidade do acesso de 

veículos de emergência ou outras, deve ter-se em conta o disposto nos artigos 4.° e 

5.° do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios, aprovado 

pela Portaria n.° 1532/2008, de 29 de dezembro, e com o aditamento aprovado pela 

Portaria n.° 135/2020, de 2 de junho, devendo ser garantido um corredor de largura 

útil não inferior a 3,50 m.
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2 — Constituem obrigações específicas dos titulares:

a) Manter limpos os passeios e esplanadas na parte ocupada e na faixa contígua de 

3 metros para cada lado;

b) Remover o mobiliário afeto às esplanadas que não seja utilizado por período 

superior a 24 horas.

3 — A instalação de uma esplanada fechada está sujeita às seguintes condições:

a) Fica sujeita a todas as condições referidas no artigo anterior;

b) Toda a sua estrutura deve ser de boa qualidade, possuindo características de 

resistência às intempéries e facilmente desmontável;

c) A estrutura deve ser metálica, podendo admitir-se a introdução de elementos 

valorizadores da construção noutros materiais, sem prejuízo do entendimento de en-

quadramento estético e arquitetónico que o Município possa ter, podendo admitir-se 

outros materiais em casos devidamente justificados e enquadrados;

d) O seu pé direito não deve ser inferior a 3,00 metros;

e) Não pode ser danificado o pavimento nem o património edificado;

f) Todo o mobiliário urbano, materiais, instrumentos e consumíveis de apoio ao 

funcionamento destes equipamentos deverão estar confinados às áreas e estruturas 

licenciadas;

g) É interdita a afixação de toldos ou sanefas.

4 — Em nenhuma circunstância poderá ser dado outro uso às esplanadas fechadas 

que não aquele para o qual foi licenciado, designadamente de armazenagem ou simi-

lar.

5 — É obrigatória a remoção do mobiliário afeto às esplanadas aquando da reali-

zação de eventos de interesse público, nomeadamente procissões, cortejos, desfiles e 

similares.

09.6 | CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENOS E LOTES DE TERRENOS MUNICIPAIS



344

Artigo 4.°
Condições Gerais de Instalação e Manutenção de Mobiliário de Esplanadas

1 — Todo o mobiliário de apoio a esplanadas, nomeadamente, estrados, mesas, ca-

deiras, guarda-sóis, guarda-ventos, grelhadores deve ser de material de qualidade e 

ter um desenho (estilo, forma, adequabilidade à função, conforto, cor) que permita 

uma leitura inequívoca dos objetivos que pretende atingir, que respeite os valores es-

téticos, arquitetónicos, patrimoniais e paisagísticos da envolvente e que proporcione 

um adequado enquadramento urbanístico.

2 — As preocupações de enquadramento e qualidade assumem particular impor-

tância nas Zonas de Proteção Específica, devendo o requerente optar pela utilização 

de materiais como madeira, aço inox, entre outros, sem prejuízo de o Município poder 

definir para determinadas áreas a utilização de material específico.

Artigo 5.°
Condições Específicas de Instalação e Manutenção

de Mobiliário de Esplanadas

1 — As mesas e cadeiras instaladas na mesma esplanada devem ser do mesmo mo-

delo e da mesma cor.

2 — A instalação de guarda-sóis deve respeitar as seguintes condições:

a) Na mesma esplanada devem ser do mesmo modelo e da mesma cor;

b) Devem ser fixos a uma base amovível que garanta a sua segurança e a dos 

utilizadores, admitindo-se a fixação no pavimento, quando se garantam as seguintes 

condições:

i) Seja executado apenas um furo por guarda-sol ou nos casos de estruturas de 

maior porte ter apenas os furos imprescindíveis à sua segurança;

ii) Os furos sejam protegidos por uma tampa, quando se retire os guarda-sóis ou as 

estruturas referidas anteriormente;

iii) Todos os furos que não tenham uso regular sejam eliminados, devendo o titular 

repor as condições iniciais do pavimento;

iv) Devem permanecer instalados exclusivamente durante o período de funciona-
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mento da esplanada;

v) Quando aberto o seu perímetro exterior deve ficar distante do limite do passeio 

no mínimo 0,50 m;

c) Em casos devidamente justificados e desde que enquadrados na envolvente e 

cumprindo as condições constantes nas alíneas anteriores, podem ser admitidos outro 

tipo de estruturas de ensombramento.

3 — A instalação de guarda-ventos deve respeitar as seguintes condições:

a) Devem ser instalados exclusivamente junto das esplanadas, perpendicularmente 

ao plano marginal da fachada, devendo ser facilmente amovíveis;

b) Não devem prejudicar a boa visibilidade do local, nem ocultar referências de 

interesse público ou prejudicar a segurança e a transitabilidade dos utilizadores e pú-

blico em geral, nem prejudicar estabelecimentos contíguos;

c) A distância da sua parte inferior ao pavimento deve ser, em média, de 5 cm, não 

devendo a altura dos mesmos, contada a partir do solo, ser superior a 1,50 m;

d) Devem ser transparentes ou em vidro fosco até 0,60 m de altura contados a 

partir do caixilho, devendo ser salvaguardada a questão da segurança em caso de 

quebra, nomeadamente utilizando vidro laminado ou temperado/laminado ou material 

inquebrável;

e) O seu caixilho lateral deve ser em inox ou em alumínio à cor natural ou aço me-

talizado pintado com tinta «mate» na cor «cinza» e com a dimensão aproximada de 

0,05 m x 0,05 m;

f) A base do guarda-vento, quando exista, não deve exceder 0,60 m contados a 

partir do solo, devendo ser da cor do caixilho;

g) Quando forem fixos ao pavimento, situação esta sujeita a autorização, devem ser 

salvaguardadas as seguintes condições:

i) Efetuar apenas o número de furos no pavimento, imprescindíveis à sustentação 

com segurança do guarda-vento, sendo que se ocorrer qualquer dano em infraestru-

tura existente deve o titular da ocupação proceder imediatamente à sua reparação;

ii) Sempre que se retire provisoriamente os guarda ventos, os furos devem ser pro-

tegidos por uma tampa;

iii) Todos os furos que não tenham uso regular devem ser eliminados, devendo o 

titular repor as condições iniciais do pavimento.
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4 — É admitida a instalação de aquecedores quando associados a uma esplanada, 

devendo ser próprios para uso no exterior e respeitar as normas de segurança e legis-

lação aplicável.

5 — A instalação de estrados deve respeitar as seguintes condições:

a) Os estrados só podem ser instalados como apoio a uma esplanada e não exceder 

a sua dimensão;

b) Só é possível a instalação de estrados quando o desnível do pavimento for supe-

rior a 5% de inclinação, não podendo o estrado ultrapassar os 0,40 m de altura, nem 

ultrapassar a cota da soleira do estabelecimento;

c) Devem ser constituídos por módulos amovíveis de compósito de madeira, plás-

tico reciclado ou termoplástico;

d) As rampas de acesso ao estrado devem ser executadas no interior da área da 

esplanada e dimensionadas de acordo com o previsto no Anexo ao Decreto-Lei n.° 

163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redação.

6 — A instalação de vedações/guarda-corpos deve respeitar as seguintes condi-

ções:

a) Devem apenas ser aplicados quando tal for manifestamente imprescindível, no-

meadamente no caso da existência de estrados;

b) Devem ser constituídas por estruturas simples de alumínio, madeira, ferro ou aço 

inox cuja altura em relação ao pavimento não deverá exceder 1,00 m;

c) Podem ser complementadas com floreiras, desde que devidamente integradas 

no conjunto e para proteção de desníveis.

7 — Na zona de proteção específica I, para além das condições mencionadas nos 

pontos anteriores, devem ser utilizados os modelos constantes no anexo IV, ou os de-

finidos em estudo aprovado pelo Município.
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SECÇÃO II
Outras Ocupações do Espaço Público

Artigo 6.°
Condições de Instalação e Manutenção de Toldos e Respetivas Sanefas

1 — Sem prejuízo do disposto no Regulamento relativamente às Zonas de Proteção 

Específica, a instalação de toldos e respetiva sanefa está sujeita às seguintes condi-

ções:

a) É permitida nas fachadas ao nível do rés-do-chão, colocados nos vãos desde 

que tecnicamente possível, não devendo ocultar elementos decorativos ou prejudicar 

a leitura compositiva das fachadas e, desde que devidamente justificado, em pisos 

superiores;

b) É proibida em marquises ou em quaisquer outros elementos salientes e fecha-

dos, assim como em edifícios com galeria podendo ser excecionalmente admitidos em 

galerias com pé direito superior a 5 m e desde que devidamente justificado;

c) O toldo deve ser de um só plano de cobertura, devendo cumprir uma altura mí-

nima do solo até à margem inferior dos toldos, sanefas ou ferragens de 2,50 m;

d) A sua saliência máxima, ou distância do plano da fachada do edifício ao extre-

mo do toldo, quando aberto, deve ser igual ou inferior a 50% da largura do passeio e 

nunca superior a 3 m;

e) Em passeios de largura inferior a 2,00 m a saliência máxima do toldo, deve ser 

igual ou inferior a 1,00 m salvaguardando-se sempre um espaço livre não inferior a 

0,40 m em relação ao limite externo do passeio;

f) Nas ruas pedonais, a sua saliência não pode exceder 20% da largura da rua e nem 

exceder os três metros;

g) Em arruamentos sem passeio ou com passeio de largura inferior a 0,90 não serão 

admitidos toldos;

h) As cores, padrões, pintura e desenhos dos toldos devem respeitar os elementos 

envolventes e ser idênticos entre si em cada edifício;

i) Qualquer inscrição publicitária deve limitar-se à sanefa.

2 — O toldo e respetiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar 
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qualquer tipo de objeto.

3 — As condições das alíneas anteriores podem ser alteradas ou condicionadas em 

função das características físicas e funcionais do espaço público, particularmente no 

que respeita à segurança rodoviária.

4 — O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e 

limpeza do toldo e da respetiva sanefa.

Artigo 7.°
Condições de Instalação e Manutenção de Vitrinas

É autorizada a colocação de vitrinas nos estabelecimentos comerciais que não pos-

suam montras ou em estabelecimentos do ramo alimentar para exposição de menus, 

desde que:

a) Sejam preferencialmente colocadas junto à entrada dos estabelecimentos;

b) Garantam uma integração equilibrada das vitrinas na fachada dos edifícios, de-

signadamente com as caixilharias existentes;

c) O seu limite superior não pode ultrapassar a padieira dos vãos contíguos e o ba-

lanço não pode exceder os 0,30 m relativamente ao plano da fachada;

d) As vitrinas podem ser utilizadas apenas como suporte de identificação ou nos 

estabelecimentos de restauração e bebidas para colocação de menus.

Artigo 8.°
Condições de Instalação de Expositores

1 — Admite-se a instalação de expositores quando a largura do passeio for superior 

a 3,00 m para a exposição de produtos junto às fachadas dos edifícios, quer na via 

pública, quer em espaço privado de uso público, desde que:

a) Não seja prejudicada a circulação dos peões bem como o ambiente e a estética 

dos respetivos locais;

b) Deve ser garantida a continuidade do passeio, livre de quaisquer obstáculos com 

um corredor de passagem pedonal com largura não inferior a 1,50 m e assegurado um 

corredor com largura não inferior a 1,20 m, perpendicular ao vão da porta de acesso 
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ao estabelecimento;

c) Não exceder em regra 1,20 m de altura a partir do solo e reservar uma altura mí-

nima de 0,20 m contados a partir do plano inferior do expositor ao solo;

d) Utilizar apenas um modelo de expositor por estabelecimento garantindo sempre 

a mesma cor.

2 — Se o Município tiver aprovado um tipo de expositor para determinado local 

deve ser adotado o modelo tipo fornecido pela câmara.

3 — Os expositores devem ser desmontados e retirados após o encerramento diário 

do estabelecimento comercial.

4 — Na zona de proteção específica I só são permitidos expositores no espaço pú-

blico desde que previstos em estudos aprovados pelo Município.

5 — Nas restantes Zonas de Proteção Específica só são permitidos expositores no 

espaço público desde que integrados no ambiente urbano local e o equipamento não 

afete de forma negativa a circulação pedonal e a segurança de pessoas e bens.

6 — A sua colocação não deve exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da 

fachada do edifício.

Artigo 9.°
Condições de Instalação de Arca ou Máquina de Gelados

1 — A colocação destes equipamentos no espaço público e privado de uso público 

encontra-se sujeito ao cumprimento das seguintes condições:

a) O equipamento não deve permanecer no espaço público fora do horário de fun-

cionamento do estabelecimento;

b) A colocação do equipamento deve garantir o cumprimento integral do disposto 

no Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redação;

c) O equipamento deve localizar-se nos vãos dos edifícios, não sobressaindo do 

alinhamento da fachada, não podendo nunca exceder 0,60 m de avanço, contado a 

partir do plano da fachada do edifício;
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d) Não causar qualquer perigo para a higiene e limpeza do espaço nem produzir 

maus cheiros.

2 — Na Zona de Proteção Específica I não se admite a colocação de arcas ou má-

quinas de gelados em espaço público, salvo se se demonstrar que não existe outra 

alternativa e que o equipamento não afeta de forma negativa a circulação pedonal e 

rodoviária, a segurança de pessoas e bens e o ambiente urbano.

3 — O proprietário/explorador do estabelecimento deve garantir a manutenção da 

arca ou máquina de gelados em boas condições.

Artigo 10.°
Condições de Instalação e Manutenção de Brinquedos Mecânicos

e Equipamentos Similares

1 — Por cada estabelecimento é permitido apenas um brinquedo mecânico e equi-

pamento similar servindo exclusivamente como apoio aos estabelecimentos de res-

tauração ou de bebidas e similares.

2 — A instalação de um brinquedo mecânico ou de um equipamento similar deve 

ainda respeitar as seguintes condições:

a) Ser implantada no espaço contíguo à fachada do estabelecimento;

b) Ser contígua à fachada do estabelecimento, preferencialmente junto à sua en-

trada;

c) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionado ao edi-

fício nem aos edifícios contíguos;

d) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício;

e) Garantir a continuidade do passeio, livre de quaisquer obstáculos com um corre-

dor de passagem pedonal com largura não inferior a 1,50 m.

3 — Na Zona de Proteção Específica I não se admite a colocação de brinquedos 

mecânicos e equipamentos similares em espaço público, salvo se se demonstrar que 

o equipamento não afeta de forma negativa a circulação pedonal e rodoviária, a segu-

rança de pessoas e bens e o ambiente urbano.
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Artigo 11.°
Condições de Instalação de Cavaletes ou Equipamentos Similares

1 — A instalação destes equipamentos só é permitida em espaço privado ou em es-

paço privado de uso público e encontra-se sujeito às seguintes condições:

a) Sejam colocados junto à fachada do estabelecimento;

b) Apresentar boa qualidade de construção e design;

c) Ser de fácil limpeza e manutenção;

d) No máximo um por estabelecimento;

e) Não deve permanecer no exterior fora do horário de funcionamento do estabe-

lecimento ou da atividade;

f) Não prejudiquem a circulação de peões, em cumprimento do disposto no De-

creto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redação, garantindo sempre no 

mínimo um corredor para peões de largura igual ou superior a 1,50 m.

2 — Excecionalmente e desde que cumpram todas as alíneas anteriores pode ser 

admitida a instalação de cavaletes em espaço público quando o estabelecimento não 

possua montra, expositor ou vitrina ou ainda quando de apoio a uma atividade devida-

mente regularizada a desenvolver no espaço público sem estabelecimento associado 

e sem qualquer outro tipo de equipamento ali colocado.

Artigo 12.°
Condições de Instalação de Tapetes ou Equiparados

1 — A instalação de tapetes deve respeitar as seguintes condições:

a) Sejam colocados junto à fachada do estabelecimento;

b) Sejam instalados apenas temporariamente para fins promocionais ou de even-

tos, por períodos máximos de 15 dias;

c) Tenham um avesso firme e uma espessura não superior a 0,015 metros, devendo 

ser assegurado que não existe a possibilidade de enrugamento da superfície podendo 

ser fixos com cola;

d) Sejam mantidos sempre limpos e em boas condições.
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2 — Na Zona de Proteção Específica I não se admite a instalação de tapetes ou 

equiparados, excecionalmente podem ser autorizados por períodos não superiores a 

5 dias devendo a sua cor variar entre preto/antracite ou vermelho escuro/bordeaux.

3 — É da responsabilidade do proprietário, proceder à reposição das condições 

iniciais do pavimento, incluindo a limpeza do mesmo, após a remoção do tapete ou 

outro elemento equiparado.

Artigo 13.°
Condições de Instalação de Quiosques

1 — A instalação de quiosques deve respeitar as seguintes condições:

a) Não comprometer a acessibilidade e a mobilidade nem se constituir como bar-

reira arquitetónica, devendo ser implantados em espaços públicos qualificados, como 

praças, jardins ou zonas de alargamento de passeio;

b) Não é permitida a exposição de produtos ou a colocação de quaisquer elemen-

tos relacionados com a atividade desenvolvida no espaço envolvente da instalação;

c) Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente dos cidadãos com mo-

bilidade condicionada, garantindo sempre uma faixa de passeio livre de qualquer obs-

táculo, com uma largura mínima de 1,50 m.

2 — A instalação de quiosques, bem como a sua localização, depende de delibera-

ção camarária e a sua exploração é concessionada nos termos da legislação em vigor.

Artigo 14.°
Condições de Instalação de Grelhadores

1 — Só é admitida a instalação temporária de grelhadores e sujeita sempre ao pro-

cedimento de licenciamento.

2 — A instalação é admitida sempre que:

a) Se fundamente em motivos festivos;

b) Se situe em zonas com características piscatórias;
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c) Se situe em zona para a qual tenha sido elaborado estudo global pelo Município.

3 — A instalação de grelhadores deve respeitar as seguintes condições:

a) Deve ser preferencialmente contígua à fachada e no máximo um por estabeleci-

mento;

b) Não danificar o pavimento nem o património edificado;

c) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionado ao edi-

fício nem aos edifícios contíguos;

d) Não ser poluente;

e) Deve ser garantido o cumprimento da legislação em vigor em termos de segu-

rança alimentar e da própria instalação;

f) Todo o material, instrumentos e consumíveis de apoio ao funcionamento destes 

equipamentos deverão estar confinados às áreas e estruturas licenciadas.

4 — Nas Zonas de Proteção Específica não é permitida a colocação de grelhadores, 

salvo naquelas em que, por razões fundamentadas de interesse turístico, cultural e 

económico se justifique a sua manutenção ou aceitação, determinando regras especí-

ficas para a sua utilização.

Artigo 15.°
Condições de Instalação de Outro Mobiliário Urbano

1 — Os elementos de mobiliário urbano, tais como, cabines telefónicas, bancos, flo-

reiras, pilaretes e outros similares, devem obedecer às seguintes condições gerais:

a) Apresentar boa qualidade de construção e design;

b) Apresentar elevada capacidade de adequação e adaptação aos diferentes espa-

ços e locais em que se inserem, procurando evitar a excessiva ocupação do espaço 

público;

c) Ser de fácil limpeza e manutenção;

d) Possuir características de durabilidade e resistência;

e) Possuir iluminação por transparência e artificial apropriada, quando aplicável;

f) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionado ao edi-

fício nem aos edifícios contíguos, garantindo o cumprimento integral do disposto no 
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Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redação;

g) Garantir um corredor para peões de largura igual ou superior a 1,20 m contados:

i) A partir do limite externo do passeio, em passeio livre;

ii) A partir do elemento mais próximo da fachada do estabelecimento.

2 — A instalação de floreiras é admitida desde que cumpra as seguintes condições:

a) Seja implantada no espaço contíguo à fachada do estabelecimento;

b) As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos ou bagas venenosas;

c) O titular do estabelecimento a que a floreira pertença deve proceder à sua lim-

peza, rega e substituição das plantas, sempre que necessário, garantindo igualmente 

a limpeza dos passeios.

3 — A instalação de máquinas de venda automática deve respeitar sempre as se-

guintes condições:

a) No espaço privado de uso público, deve ser implantada no espaço contíguo à 

fachada do estabelecimento;

b) Por cada estabelecimento é permitida a instalação de uma única máquina de 

venda automática;

c) Nas zonas de proteção específica não é permitida a colocação máquinas de ven-

da automática.

Artigo 16.°
Condições de Instalação de Postes de Paragem

1 — Os postes de paragem colocados no âmbito de uma atividade económica e/ou 

turística devem obedecer ao modelo previsto no Anexo IV ou aquele que venha a ser 

imposto em função da atualização e modernização quer do design quer dos materiais 

utilizados.

2 — Os postes podem ser coletivos com um número máximo de 3 placas.

3 — O poste, de gestão municipal, será sempre cedido ao Município.
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ANEXO II
Critérios e Condições de Inscrição, de Afixação e de Difusão de Publicidade

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.°
Definições

Nos termos e para os efeitos do presente Regulamento consideram-se os seguintes 

tipos de suportes publicitários:

a) Ação promocional: campanha temporária que vise divulgar ou promover um 

determinado produto ou serviço, envolvendo em simultâneo o uso de um ou mais su-

portes publicitários;

b) Ações temporárias ou eventos: realização de atividades com interação para o 

público em geral e que podem em simultâneo ter associada uma venda de artigos di-

retamente ligada à atividade;

c) Anúncio eletrónico: sistema computorizado de emissão de mensagens e ima-

gens, com possibilidade de ligação a circuitos de TV, vídeo e/ou similares;

d) Anúncio iluminado: suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencional-

mente uma fonte de luz;

e) Anúncio luminoso: suporte publicitário que emite luz própria;

f) Balão, insuflável e semelhantes: todos os suportes publicitários aéreos dirigidos 

ou controlados por meios próprios que, para a sua exposição no ar, careçam de gás, 

podendo estabelecer-se ligação ao solo por elemento de fixação;

g) Bandeira: suporte publicitário ou de identificação constituído por mastro e ele-

mento flexível e oscilante;

h) Bandeirola: suporte publicitário ou de identificação constituído por suporte rí-

gido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica, para inscrição 

de mensagem;

i) Cartaz, vinil, dístico colante e outros semelhantes: Suporte publicitário tempo-

rário constituído por papel, tela, vinil ou outro material colado ou afixado por outro 

meio diretamente em local adequado para o efeito, tal como paramentos ou estruturas 
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amovíveis, destinado à divulgação de eventos;

j) Cavalete: dispositivo, não fixo, apoiado diretamente sobre o solo, com estrutura 

de madeira ou outro material, de uma ou duas faces, com forma retangular ou qua-

drada;

k) Chapa: suporte de identificação não luminoso, aplicado ou pintado sobre o re-

vestimento da fachada, cuja maior dimensão não excede 0,60 m e a saliência máxima 

não excede 0,05 m;

l) Direcionador: suporte, mono ou biface, indicativo da proximidade de atividades 

ou instalações, podendo ser de três tipos:

i) De identificação, quando destinados a atividades de interesse público e que cum-

pram com os critérios constantes do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outu-

bro, e no Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de agosto;

ii) De publicidade, sempre que contenham denominação social ou comercial, ou 

logótipos;

iii) De identificação e publicidade, quando contenham denominação social ou co-

mercial ou logótipos e cuja atividade seja considerada de interesse coletivo relevante, 

designadamente, turístico e cultural;

m) Faixa ou Fita: Dispositivo inscrito em tela e destacado da fachada do edifício;

n) Inscrições em veículos: inscrições publicitárias ou de identificação colocadas em 

veículos automóveis, reboques ou outros meios de locomoção;

o) Letreiro, letras soltas ou símbolos: suporte publicitário, de informação ou de 

identificação, constituído por placa ou por letras ou símbolos recortados, fixos às fa-

chadas, nas empenas, no seu coroamento ou na cobertura, podendo ser luminoso, 

iluminado ou não iluminado ou o seu suporte ser composto por mensagem escrita ou 

impressa sobre acrílico ou vidro temperado transparente;

p) Lonas ou telas: suporte publicitário de grandes dimensões, de caráter temporá-

rio, composto por material flexível e destinado a suportar mensagens de identificação 

e/ou de publicidade;

q) Mensagens sonoras: toda a divulgação publicitária efetuada através de emissão 

sonora;

r) Mobiliário urbano: elementos instalados, projetados ou apoiados no espaço pú-

blico, destinados a uso público, que prestam um serviço coletivo ou que complemen-

tam uma atividade, ainda que de modo sazonal ou precário;

s) Moldura: dispositivo fixo que envolve uma superfície para afixação de mensagens 

publicitárias (estáticas ou rotativas) designadamente nas empenas dos edifícios, com 
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ou sem iluminação;

t) MUPI (Mobiliário Urbano de Publicidade e Informação): suporte publicitário de 

duas faces, estático e dotado de iluminação interior, com portas de vidro ou acrílico e 

fixo ao pavimento por um prumo central ou lateral, concebido para servir de suporte 

às mensagens publicitárias ou informativas;

u) Painel ou Outdoor: suporte publicitário constituído por área de exposição e res-

petiva estrutura, com um ou mais apoios, estático, rotativo (dispositivo multiface) ou 

eletrónico, podendo ter duas faces paralelas de exposição;

v) Pendão: suporte publicitário ou de identificação, constituído por mastro e supor-

te composto por material flexível, fixo na sua parte superior e inferior, que apresenta 

como forma característica o predomínio acentuado da dimensão vertical, podendo ser 

instalado na fachada;

w) Pictograma, Vinil ou outro semelhante: suporte publicitário ou de identificação 

composto por inscrições ou colagens, destinadas a veicular uma mensagem publicitá-

ria, de informação ou de identificação;

x) Picotagem: alteração da forma original da superfície por meio de perfurações ou 

impactos, com caráter artístico, decorativo, informativo ou outro;

y) Placa: suporte não luminoso aplicado em paramento visível, com ou sem emol-

duramento, cuja maior dimensão não excede 1,50 m;

z) Publicidade eletrónica: toda a atividade publicitária traduzida na difusão de 

anúncios eletrónicos, entendendo-se como tais os que assentam em sistemas compu-

torizados de emissão de mensagens ou imagens publicitárias, animadas ou estáticas, 

com possibilidade de ligação a circuitos de TV, vídeo e similares;

aa) Suporte publicitário: meio utilizado para a transmissão de uma mensagem pu-

blicitária;

bb) Tabuleta: suporte não luminoso, afixado perpendicularmente às fachadas dos 

edifícios, que permite a afixação de mensagens publicitárias em ambas as faces;

cc) Totem ou Coluna: peça de mobiliário urbano utilizada como suporte publicitá-

rio, de informação ou de identificação, singular ou coletivo, normalmente constituído 

por estrutura de dupla-face ou cilíndrico em suporte monolítico, podendo ser lumino-

so, iluminado ou não iluminado.
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Artigo 2.°
Princípios de Inscrição e Afixação de Mensagens Publicitárias

1 — A inscrição ou afixação de mensagens publicitárias não é permitida nos casos 

em que se localize:

a) Em suportes de sinalização, sinais de trânsito, semáforos, postes e candeeiros de 

iluminação pública e mobiliário urbano público;

b) Nos parques para contentores, nos contentores e outros equipamentos dos eco-

pontos;

c) Nos abrigos de passageiros, salvo publicidade devidamente concessionada pelo 

Município.

2 — A inscrição ou afixação de mensagens publicitárias deve ainda respeitar as se-

guintes condições:

a) Não ser inscrita ou afixada nos ilhéus direcionais ou placas centrais das rotundas, 

nem nos equipamentos de sinalização e segurança da estrada;

b) Não utilizar como suporte o mobiliário municipal ou mobiliário urbano das em-

presas concessionárias de serviços públicos;

c) Não ser suspensa sobre espaços de circulação, praças ou jardins, salvo em casos 

de reconhecido interesse público;

d) Respeitar o raio visual de 50 metros de cada abrigo de transportes públicos e de 

100 metros de cada painel ou mupi destinado a mapa ou informação municipal.

3 — Estão excluídas dos condicionalismos expressos no número anterior as mensa-

gens publicitárias:

a) Com interesse patrimonial ou cultural, bem como as mensagens publicitárias 

com interesse turístico reconhecido nos termos do Decreto-Lei n.° 39/2008, de 7 de 

março, na atual redação;

b) Que se destinem a identificar edifícios ou estabelecimentos públicos ou particu-

lares, desde que as mesmas sejam inscritas ou afixadas nos mesmos.

4 — Quando a inscrição ou afixação de publicidade exija a execução de estruturas 

fixas de grande dimensão, estas são sujeitas a licenciamento nos termos do presente 
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Regulamento.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é proibida a inscrição ou 

afixação de mensagens publicitárias em qualquer bem sem o consentimento dos pro-

prietários, possuidores ou detentores dos mesmos.

6 — A publicidade sonora deve respeitar os limites impostos pela legislação aplicá-

vel a atividades ruidosas.

Artigo 3.°
Condições de Instalação de Suporte Publicitário

1 — Sem prejuízo dos princípios gerais constantes no Título II do Regulamento, a 

instalação de suportes publicitários deve obedecer às seguintes condições:

a) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionado ao edi-

fício nem aos edifícios contíguos;

b) Não causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento exterior dos edifí-

cios;

c) Localizar-se na área contígua à fachada do estabelecimento;

d) Não exceder a largura da fachada do estabelecimento;

e) Não ultrapassar a área da superfície exterior da fração a que diga respeito, quan-

do se trate de estabelecimento em edifício constituído em propriedade horizontal, 

com um limite máximo de distanciamento ao plano da fachada de 3 m;

f) As mensagens publicitárias que sejam colocadas nos vãos apenas podem ocupar 

50% da superfície translúcida, independentemente do tipo de suporte.

2 — Nas zonas de proteção específica a instalação de suportes publicitários deve 

atender aos condicionalismos previstos no Capítulo III do Título II do Regulamento.

3 — Admite-se a colocação de um máximo de três suportes por fachada de cada 

estabelecimento localizado à face do arruamento, salvo:

a) Quando o estabelecimento se situe em zona de proteção específica, em que o 

número máximo de suportes publicitários admitido por fachada de estabelecimento 

é de dois;
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b) Nas grandes superfícies comerciais e ou de serviços e nos postos de abasteci-

mento de combustíveis, se localizados em edifício próprio e isolado, em que não existe 

qualquer limitação para além daquelas que se encontram previstas para cada tipo de 

suporte e desde que não se verifique o efeito de massificação.

Artigo 4.°
Critérios Especiais para Inscrição e Afixação de Mensagens Publicitárias

em Fachadas e Empenas

1 — A inscrição e afixação de mensagens publicitárias em fachadas não pode ocul-

tar ou obstruir os vãos, as varandas ou elementos vazados.

2 — Em caso algum a mensagem publicitária pode exceder os limites do plano da 

fachada ou empena.

3 — Nas palas e alpendres integrados na edificação apenas é autorizada a coloca-

ção de letras soltas ou símbolos.

4 — No caso de edifícios em propriedade horizontal, a mensagem publicitária não 

pode ultrapassar a área da superfície exterior da fração a que diz respeito.

Artigo 5.°
Condições de Instalação de Mobiliário Urbano com Função Exclusiva

de Suporte Publicitário

1 — O suporte publicitário deve ser instalado no espaço contíguo à fachada do es-

tabelecimento.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando os suportes publicitários 

forem amovíveis devem obedecer, com as devidas adaptações, aos limites estabeleci-

dos para a instalação de esplanadas abertas, previstos no artigo 3.° do Anexo I.
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Artigo 6.°
Condições de Afixação ou Inscrição de Mensagens Publicitárias

em Mobiliário Urbano

1 — É permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza 

comercial em mobiliário urbano, designadamente toldos e estores, mesas, cadeiras, 

guarda-sóis, guarda-ventos, desde que o mobiliário urbano esteja instalado no espaço 

contíguo à fachada do estabelecimento.

2 — É admitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em toldos e es-

tores desde que se encontrem cumpridas as seguintes condições:

a) A mensagem deve limitar-se ao nome comercial do estabelecimento ou ao logó-

tipo e nome de uma marca comercial comercializada no estabelecimento;

b) A mensagem deve estar inscrita apenas nas sanefas dos respetivos toldos ou 

apenas na faixa inferior do estore;

c) A mensagem, quando referente a marca comercial, não deve ter uma dimensão 

superior a 0,20 m x 0,30 m e deve apenas estar inscrita uma vez por cada toldo ou 

estore;

d) Só deve ser publicitada uma marca comercial por estabelecimento.

3 — É admitida a inscrição de mensagens publicitárias em mobiliário urbano de es-

planada desde que cumpra as seguintes condições:

a) A mensagem deve ser inscrita diretamente no mobiliário;

b) Só deve ser publicitada uma marca comercial por esplanada;

c) A mensagem deve limitar-se ao nome comercial do estabelecimento ou ao logó-

tipo e nome de uma marca comercial comercializada no estabelecimento;

d) A mensagem apenas deve estar inscrita nas costas das cadeiras ou nas mesas e 

nas abas pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões máximas de 0,20 m x 0,10 m 

por cada nome ou logótipo.

4 — Na zona de proteção específica I não são admitidas inscrições publicitárias no 

mobiliário urbano das esplanadas, exceto nas abas dos guarda-sóis quando esteja em 

causa mensagem publicitária alusiva às Caves do Vinho do Porto.
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CAPÍTULO II
Disposições Especiais

Artigo 7.°
Condições Específicas de Instalação e Manutenção de Anúncios/Letreiros 

Constituídos por Letras Soltas ou Símbolos (Logótipos)

1 — A instalação de letreiros constituídos por letras soltas ou símbolos obedece às 

seguintes condições gerais:

a) Ser associado a uma atividade existente no local da sua instalação;

b) Ser efetuada nas fachadas, palas, telhados, coberturas, terraços ou muros;

c) Adequar-se à forma e à escala de modo a respeitar a integridade estética dos 

próprios edifícios;

d) Não exceder os 0,60 metros de altura e 0,15 metros de saliência ou espessura, 

salvo em unidades industriais e de armazenagem ou edifícios isolados e de comércio, 

em que se admite que as letras soltas podem ter uma altura até 1,00 m;

e) Quando colocados numa fachada que confina com arruamento e a sua espessura 

for superior a 0,05 m, garantir uma distância mínima ao solo, medida do limite inferior 

do suporte, de 2,50 m;

f) Podem ser colocadas em qualquer altura desde que associados a uma atividade 

existente no edifício destinado a comércio/serviços e o suporte esteja no local corres-

pondente à fração;

g) A colocação sobre as palas só é admitida ao nível do rés-do-chão, desde que a 

mensagem de identificação seja formada por letras soltas ou símbolos recortados e 

sem fundo ou pintadas dentro do perímetro da pala.

2 — Quando colocados no coroamento e na cobertura de edifícios maioritariamente 

comerciais e ou de serviços, é admitida a colocação de um único letreiro por fachada 

desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

a) Ser constituído por letras soltas ou pelo logótipo;

b) Estar colocado paralelamente ao plano da fachada sem sobressair lateralmente 

dos seus limites;

c) A mensagem deve ter apenas uma linha de texto ou estar de acordo com o lo-
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gótipo;

d) Seja apresentado projeto de estabilidade e demais elementos necessários para 

licenciamento da estrutura do suporte e respetivas inscrições.

3 — É admitida a colocação entre colunas de edifícios com galeria desde que:

a) Não seja possível a sua colocação na fachada;

b) Não sobressaiam da largura das colunas;

c) Deixe um espaço livre até 0,05 m entre a coluna e o letreiro;

d) Garantir uma distância mínima ao solo, medida do limite inferior do suporte, de 

2,50 m;

e) Sempre que se trate de um estabelecimento integrado num edifício coletivo, a 

mesma solução seja adotada para todos os estabelecimentos;

f) Não exista estudo aprovado para o local pelo Município ou pelo condomínio proi-

bindo a sua colocação.

4 — As letras soltas ou símbolos devem ser executados preferencialmente em ma-

terial como bronze, alumínio, aço inox ou aço corten, latão, cobre, acrílico ou policar-

bonato na sua cor natural e sem brilho, ou no tom estipulado para o logótipo.

5 — Na Zona de Proteção Específica I, e para além das restrições constantes do 

Capítulo III do Título II do Regulamento, deve-se privilegiar os materiais nobres com 

utilização de luz própria posterior rasante.

Artigo 8.°
Condições Específicas de Instalação e Manutenção

de Letreiros/Anúncios com Fundo

1 — A instalação e manutenção de letreiros/anúncios com fundo obedecem às se-

guintes condições:

a) Não exceder os 0,60 m de altura e 0,15 m de saliência ou espessura;

b) Garantir uma distância mínima ao solo, medida do limite inferior do suporte, de 

2,50 m;

c) Localizar-se ao nível do rés-do-chão, sendo que a distância do solo à parte supe-

rior do letreiro não deve ser superior a 4,00 m de altura e 6,00 m quando se tratar de 
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edifícios isolados, de comércio, serviços ou indústria;

d) Ser colocados na parte superior dos vãos, devendo adequar-se ao seu perímetro;

e) Ser colocados imediatamente sobre o vão, desde que alinhados com este, ou no 

espaço compreendido entre os vãos e o corpo superior balançado;

f) Em caso algum podem ser instalados acima da cobertura do edifício.

2 — É admitida a colocação de letreiros/anúncios, entre colunas de edifícios com 

galeria desde que:

a) Não seja possível a sua colocação na fachada e não existam regras específicas ou 

estudo municipal aprovado para o local;

b) Não sobressaiam da largura das colunas;

c) Deixe um espaço livre até 0,05 m entre a coluna e o letreiro;

d) Sempre que se trate de um estabelecimento integrado num edifício coletivo, a 

mesma solução seja adotada para todos os estabelecimentos;

e) Garanta o cumprimento das regras gerais constantes dos pontos anteriores.

3 — Na Zona de Proteção Específica I, e para além das restrições constantes do 

Capítulo III do Título II do Regulamento, os letreiros/anúncios, na impossibilidade da 

colocação de letras soltas devem obedecer ainda às seguintes condições:

a) Ser colocados obrigatoriamente nos vãos, devendo adequar-se ao seu perímetro;

b) Embora tendo como fundo uma placa serem obrigatoriamente constituídos em 

relevo por letras soltas, ou símbolos eventualmente metálicos, com luz própria poste-

rior rasante;

c) A utilização da cor nos letreiros/anúncios deve ser devidamente integrada na 

fachada, não devendo em caso algum serem utilizadas cores fortes, privilegiando-se 

as cores que lhes dê o menor destaque.
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Artigo 9.°
Condições de Instalação e Manutenção de Placas

1 — Só é permitida a instalação de uma placa por cada unidade de utilização autó-

noma e no local da atividade.

2 — As placas devem respeitar as seguintes condições:

a) Ser colocadas no rés-do-chão;

b) São admitidas placas nas fachadas, quando devidamente integradas não poden-

do sobrepor-se à cantaria ou qualquer revestimento decorativo tipo azulejos;

c) A sua maior dimensão seja inferior a 1,50 m e a saliência máxima de 0,10 m;

d) Não podem ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na compo-

sição arquitetónica;

e) Não podem sobrepor-se a gradeamentos, varandas ou zonas vazadas;

f) Na Zona de Proteção Específica I, e para além das restrições constantes do Ca-

pítulo III do Título II do Regulamento, as placas apenas podem ser colocadas para 

indicação de menus, conforme previsto no anexo IV alínea d).

Artigo 10.°
Condições de Instalação e Manutenção de Chapas

1 — Só é permitida a instalação de uma chapa por cada unidade de utilização autó-

noma e no local da atividade.

2 — As chapas devem respeitar as seguintes condições:

a) Ser metálicas à cor do material, com acabamento escovado ou «mate» em bron-

ze, aço, inox, cobre, latão ou alumínio ou em policarbonato e acrílico despolido incolor;

b) Ter letras recortadas gravadas ou salientes em metal ou em policarbonato na cor 

natural ou pintadas com tinta «mate» no tom estipulado para o logótipo;

c) Ser colocadas no rés-do-chão num dos paramentos contíguos à porta de acesso 

do estabelecimento;

d) A sua maior dimensão seja inferior a 0,60 m e a saliência máxima de 0,05 m;

e) Quando colocada em vedação, deve ser colocada junto às zonas de acesso;
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f) Não podem ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composi-

ção arquitetónica.

3 — É proibida a instalação de chapas:

a) Em pilares de edifícios com galeria;

b) Quando se sobreponha a gradeamentos, varandas ou zonas vazadas.

Artigo 11.°
Critérios de Aplicação de Tabuletas

1 — A instalação de tabuletas deve obedecer às seguintes condições:

a) É admitida a instalação de uma tabuleta por edifício, exceto se aí for exercida 

mais do que uma atividade, caso em que o intervalo entre tabuletas deverá ser no 

mínimo de 3 m;

b) Não ser colocadas acima do piso térreo, (r/chão), salvo se por ausência ou di-

mensão reduzida de passeio justifiquem a sua colocação em piso superior;

c) Não deve sobrepor-se sobre a faixa de rodagem, salvo na exceção decorrente da 

alínea anterior sendo que nesta situação a distância máxima do seu limite exterior ao 

plano da fachada não ultrapasse os 0,60 m e não colida com a circulação rodoviária;

d) Adequar-se à forma e à escala de modo a respeitar a integridade estética dos 

próprios edifícios;

e) A sua área não pode exceder 0,40 m2 e o seu balanço não pode ser superior a 

metade da largura do passeio;

f) Cumprir uma altura mínima de 2,50 m entre o solo e a parte inferior do suporte;

g) Em suporte próprio desde que colocadas no logradouro, e a sua área não exceda 

os 0,60 m2;

h) A tabuleta não pode elevar-se em qualquer dos casos acima da linha de beiral da 

cobertura ou do coroamento da fachada;

i) A colocação do suporte deve localizar-se num dos extremos da frente do esta-

belecimento.

2 — É proibida a colocação de tabuletas em pilares de edifícios com galeria, com 

exceção das referentes a hospitais, farmácias, caixas ATM (multibanco), parques de 
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estacionamento, hotéis e similares.

3 — Na Zona de Proteção Específica I não é permitida a instalação de tabuletas 

constituídas por caixas de luz/placas acrílicas e a mensagem inscrita neste tipo de 

suporte apenas deve limitar-se ao nome comercial do estabelecimento e/ou logótipo.

Artigo 12.°
Condições de Instalação e Manutenção de Vinis ou Pictogramas

1 — A instalação de pictogramas ou vinis deve respeitar as seguintes condições:

a) Devem ser colocados nos vãos dos estabelecimentos;

b) Excecionalmente podem ser colocadas em empenas, fachadas ou muros desde 

que devidamente integradas nestes locais, e resultem ser a solução mais adequada 

para a veiculação da mensagem;

c) As cores a utilizar devem ter em atenção a integridade estética dos edifícios;

d) Devem ocupar até um máximo de 50% do vão, contabilizando-se para esse efei-

to quer os dizeres quer os elementos meramente figurativos ou as manchas de cor.

2 — Sem prejuízo do cumprimento do disposto no número anterior, admite-se ape-

nas a publicitação de uma marca por estabelecimento, não devendo o pictograma ou 

vinil relativo à marca ter uma dimensão superior a 0,30 m2.

3 — Na Zona de Proteção Específica I não são permitidos vinis de cores berrantes, 

com exceção da parte relativa ao logótipo da empresa, podendo ocupar até um má-

ximo de 30% do vão.

Artigo 13.°
Publicidade Eletrónica

1 — A aplicação de publicidade eletrónica deve respeitar as seguintes condições:

a) Localizar-se nos vãos adequando-se aos mesmos ou imediatamente sobre o vão, 

desde que devidamente alinhado com este;

b) A sua dimensão não deve ultrapassar mais do que 1/4 do vão em que se insere, 

não ultrapassando os 0,60 m de altura;
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c) Apenas um suporte deste tipo por estabelecimento;

d) Quando fixado perpendicularmente às fachadas do estabelecimento ou em su-

porte próprio no espaço privado, deve cumprir com as condições previstas no artigo 

11.° do presente Anexo;

e) O conteúdo das mensagens só pode ser referente à atividade e produtos comer-

cializados no estabelecimento.

2 — Não é admitida publicidade eletrónica na Zona de Proteção Específica I.

Artigo 14.°
Condições de Instalação de Totens e de Colunas

1 — A instalação de totens e de colunas deve respeitar as seguintes condições:

a) Localizar-se em espaço privado, desde que estejam associados a estabelecimen-

tos cuja visibilidade a partir da via pública seja reduzida ou tenham um espaço exterior 

amplo que habilite a sua colocação;

b) Apenas um suporte deste tipo por estabelecimento;

c) As suas dimensões não excedam 3,00 m de altura por 0,80 m de largura e 0,30 

m de profundidade ou 0,50 m de diâmetro;

d) Nas grandes superfícies comerciais e ou de serviços, postos de combustíveis e 

outros empreendimentos de grande dimensão, localizados em edifício próprio e iso-

lado, podem apresentar outras características e dimensões até ao limite de 4 m de 

altura;

e) Nos casos da alínea anterior podem ser constituídos por uma estrutura de supor-

te da mensagem publicitária ou de identificação, com duas ou mais faces, sustentada 

com um poste único;

f) Tratando-se de estruturas fixas de grande dimensão deve ser apresentado pedi-

do de licenciamento que inclui a estrutura do suporte e respetivas inscrições.

2 — Excecionalmente pode ser admitida a sua localização em espaço público, des-

de que, preferencialmente, o suporte seja coletivo e adote o modelo tipo (desenho 

técnico) a fornecer pela Câmara Municipal ou na sua ausência, obedeça às indicações 

técnicas relativas à sua dimensão, implantação, iluminação e cor, as quais também de-

vem ser respeitadas quando se localizem em espaço privado de uso público.
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Artigo 15.°
Critérios de Instalação e Manutenção Bandeirolas, Bandeiras,

Banners e Similares

1 — Os postes ou demais estruturas que suportem bandeirolas ou bandeiras só po-

dem ser fixas a estruturas privadas ou excecionalmente em estruturas públicas, sendo 

neste caso, apenas para eventos efémeros promovidos pelo Estado, seus institutos, 

organismos autónomos personalizados, bem como as demais pessoas coletivas de 

direito público, ou por empresas municipais.

2 — A instalação de bandeiras, bandeirolas e banners deve respeitar as seguintes 

condições:

a) A dimensão máxima das bandeiras, bandeirolas e banners é de 0,60 m por 1 m 

numa área máxima de 1 m2;

b) A distância mínima admitida de qualquer elemento fixado ao mastro ao solo 

(quando aplicável) é de 2,50 m;

c) Os suportes não podem ficar balançados sobre a faixa de rodagem;

d) O suporte tem de estar localizado em espaço privado e dentro da área da fração 

do estabelecimento;

e) Quando colocados em edifícios, o suporte deve ser colocado na contiguidade da 

frente da fração do estabelecimento;

f) Admite-se a colocação de um suporte deste tipo por estabelecimento, salvo as 

grandes superfícies comerciais e ou de serviços e os postos de abastecimento de com-

bustíveis, que podem colocar até três suportes.

3 — Este tipo de suporte publicitário quando associado a um estabelecimento só 

pode ser utilizado para fins promocionais e com uma duração não superior a 3 meses, 

salvo nas zonas de proteção específica em que a colocação deste tipo de suporte pu-

blicitário, não pode ultrapassar a duração de 1 mês.

4 — Fora da zona de proteção específica I e apenas para efeitos de ação promocio-

nal, admite-se a instalação deste tipo de suportes, ocupando espaço público, desde 

que por período não superior a 5 dias.
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Artigo 16.°
Condições de Instalação e Manutenção de Pendões

1 — A instalação de pendões deve respeitar as seguintes condições:

a) Ser associada à fachada do estabelecimento;

b) É permitida a sua colocação ao nível do rés-do-chão e primeiro andar;

c) Não ficarem balançados sobre a faixa de rodagem;

d) Devem alinhar preferencialmente pela parte superior do vão;

e) Quando colocados perpendicularmente à fachada o seu balanço não deve exce-

der 0,60 m e não pode ser superior a metade da largura do passeio;

f) Garantir uma altura mínima de 2,50 m entre o solo e a parte inferior do suporte.

2 — Quando instalado em suporte próprio:

a) Localizar-se obrigatoriamente no logradouro;

b) Não ficar balançado sobre o espaço público;

c) A dimensão do mastro não exceder 5 m;

d) Admite-se a colocação apenas de um suporte deste tipo por fachada de cada 

estabelecimento, salvo as grandes superfícies comerciais e ou de serviços e os postos 

de abastecimento de combustíveis, que podem colocar até dois pendões.

3 — Na Zona de Proteção Específica I a colocação deste tipo de suporte deve obe-

decer ao modelo constante no Anexo IV.

Artigo 17.°
Condições de Instalação e Manutenção de Telas e Lonas

1 — É permitida a colocação de telas ou lonas sobre empenas, andaimes e edifícios 

em construção, desde que ocupem a totalidade da superfície até ao limite tecnica-

mente possível.

2 — É permitida a colocação de telas ou lonas nas fachadas dos edifícios destinados 

a comércio, serviços, armazenagem, indústria, e habitacional apenas quando devolu-

tos.
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3 — A Câmara Municipal pode condicionar a utilização de cores ou tonalidades, 

dimensionamento de imagens e outras inscrições, ou alterar a percentagem de área a 

utilizar como conjunto da mensagem publicitária, quando se considerar que a imagem 

pode interferir no equilíbrio da composição arquitetónica do edifício onde se pretende 

a sua instalação ou produza um impacto negativo na envolvente.

4 — Quando associada a um estabelecimento de acordo com o previsto no n.° 2, só 

é permitida a colocação de uma tela devendo respeitar ainda as seguintes condições:

a) Serem utilizadas para divulgação de atividades ou eventos de interesse público 

ou para fins promocionais temporários;

b) Quando colocadas na fachada não podem ultrapassar os 3m2 e preferencialmen-

te devem ser verticais com altura máxima de 3 m;

c) Não podem permanecer no local mais que 3 meses;

d) Não podem ocultar ou serem afixadas em gradeamentos, varandas, ou quaisquer 

outras zonas vazadas;

e) Se colocadas na empena ou em situação diversa fica sujeito a licenciamento.

Artigo 18.°
Condições de Instalação e Manutenção de Painéis, Monopostes e Outdoors

1 — A instalação de painéis está sujeita às seguintes condições:

a) A estrutura de suporte dos painéis e outdoors deve ser metálica e na cor que 

melhor se integre na envolvente. A sua composição deve salvaguardar a qualidade, 

funcionalidade e segurança do espaço onde se insere, podendo a Câmara Municipal 

definir, a todo o tempo, um modelo tipo de modo a uniformizar os suportes utilizados 

no concelho ou em determinada zona da cidade;

b) As superfícies de fixação da publicidade não podem ser subdivididas;

c) Os titulares das licenças de publicidade relativas a painéis, devem fixar no respe-

tivo suporte publicitário uma placa de identificação de acordo com o modelo forneci-

do pela Câmara Municipal;

d) Não podem manter-se no local sem mensagem por mais de 30 dias seguidos.

2 — A instalação de painéis com mais do que um apoio (outdoors) está sujeita às 
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seguintes condições:

a) Quando instalado em vedações de obras particulares a sua estrutura deve ser 

ocultada pela vedação;

b) Quando instalado em empenas de edifícios deve ser fixado diretamente na em-

pena, não podendo a sua altura ultrapassar a linha inferior do beirado nem alterar a 

forma e contornos do edifício;

c) Quando excecionalmente for permitida a sua colocação de forma contígua e 

nunca excedendo o número de três, os suportes tipo devem ser idênticos e com as 

mesmas dimensões;

d) A iluminação, quando exista, deve adotar uma solução uniforme e homogénea 

para todos os suportes instalados no local.

3 — Os painéis monoposte são classificados de:

a) Painel de pequena dimensão, quando a área expositiva seja até 5 m2;

b) Painel de média dimensão, quando a área expositiva seja superior a 5 m2 até 12 

m2.

4 — Os painéis monopostes devem adotar, preferencialmente, as seguintes dimen-

sões:

a) Os de pequena dimensão devem ter uma altura de 3,00 m para o poste e 2,40 m 

x 1,70 m para a área expositiva;

b) Os de média dimensão devem ter uma altura de 3,00 m para o poste e 4,00 m x 

3,00 m para a área expositiva;

c) Os restantes deverão ter uma área máxima de exposição 5,00 m x 10 m e uma 

altura máxima para o poste de 12,50 m.

5 — As dimensões estabelecidas no número anterior podem ser alteradas tendo 

em conta as características morfológicas e topográficas do local e da envolvente livre.

6 — É proibida a colocação de painéis publicitários (outdoors e monopostes):

a) Em espaços classificados como REN e em área de estrutura ecológica fundamen-

tal municipal de acordo com o Plano Diretor Municipal;

b) Nas áreas verdes de enquadramento ao espaço canal e de enquadramento pai-
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sagístico de acordo com o Plano Diretor Municipal;

c) Em espaços verdes de recreação e lazer.

7 — Na periferia das rotundas será admitida a instalação máxima de dois painéis 

publicitários desde que as características urbanas da rotunda o permitam, nomeada-

mente em face da sua dimensão e tratamento arquitetónico e paisagístico da rotunda.

8 — Quando associado a um estabelecimento a instalação deste tipo de suporte 

deve ainda obedecer aos seguintes critérios:

a) Nas zonas de proteção específica I não é permitida a colocação deste tipo de 

suporte publicitário como meio de publicidade associado aos estabelecimentos;

b) Nas restantes zonas é permitido um painel de pequena dimensão (até 3m2) por 

estabelecimento e desde que se localize em espaço privado;

c) Nas grandes superfícies comerciais e ou de serviços que se localizem em edifí-

cios isolados bem como nas áreas industriais e ou empresariais pode ser admitido um 

painel desde que se localize em logradouro privado do próprio estabelecimento e não 

colida com suportes publicitários ou outro tipo de mobiliário ou equipamento urbano 

existentes na via pública.

Artigo 19.°
Condições de Instalação dos Mupis

1 — Este tipo de suporte instalado no espaço público só pode ser colocado no âm-

bito dos contratos existentes para fornecimento de mobiliário urbano no Município.

2 — Excecionalmente e desde que devidamente acautelada a impossibilidade de 

colocação por aquela via pode ser permitido a sua instalação fora do contrato.

3 — A sua instalação está sujeita às seguintes condições:

a) Cumprimento das condições gerais constantes no artigo anterior naquilo que é 

lhe aplicável;

b) Deve ser salvaguardada uma largura mínima de passeio de 2,25 m e uma distân-

cia mínima ao lancil de 0,60 m e garantir um corredor livre de circulação pedonal de 

1,20 m.
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4 — Quando associado a um estabelecimento a instalação deste tipo de suporte 

deve ainda obedecer aos seguintes critérios:

a) Localizar-se em espaço privado;

b) Um mupi por estabelecimento.

Artigo 20.°
Condições de Colocação de Cartazes

1 — É admitida a colocação de cartazes em vedações de obra e tapumes, quando 

devidamente autorizados pelos seus proprietários.

2 — A Câmara Municipal pode definir locais e suportes destinados à afixação de 

cartazes.

3 — Os cartazes devem ser removidos pelos seus promotores no prazo de cinco 

dias contados a partir da data do termo do evento.

4 — Quando a remoção não seja efetuada no prazo previsto no número anterior o 

Município procede à sua remoção, ficando os promotores e ou beneficiários da pro-

moção sujeitos, para além da contraordenação aplicável, ao pagamento das respeti-

vas despesas.

Artigo 21.°
Condições de Colocação de Direcionadores

1 — Os direcionadores devem ser colocados nos termos dos desenhos constantes 

do presente anexo e respeitar o modelo tipo aí previsto ou aquele que venha a ser 

imposto em função da atualização e modernização quer do design quer dos materiais 

utilizados.

2 — O poste, de gestão municipal, será sempre cedido ao Município.

3 — Excecionalmente, e quando o recurso ao direcionador tipo não seja viável nas 

zonas de proteção específica, pode ser admitida a utilização de direcionador monofa-

ce designada placa direcional, para aplicação direta nas fachadas ou empenas de edi-
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fícios onde é exercida a atividade ou em edifícios envolventes de que sejam proprie-

tários ou para tanto se encontrem devidamente autorizados, devendo ser colocados 

nos termos dos desenhos constantes do presente anexo e respeitar o modelo tipo aí 

previsto, ou aquele que venha a ser imposto em função da atualização e modernização 

quer do design quer dos materiais utilizados.

4 — Em situações excecionais, como eventos de carácter temporário, podem ser 

admitidos outros modelos, adequados ao período de tempo pelo qual se pretende a 

colocação.

CAPÍTULO III
Elementos Publicitários Específicos

Artigo 22.°
Condições Gerais para Insufláveis e Meios Aéreos

1 — Os suportes de mensagens publicitárias aéreas não podem invadir zonas sujei-

tas a servidões militares ou aeronáuticas, exceto se a pretensão for prévia e expressa-

mente autorizada pela entidade com jurisdição sobre esses espaços e por um período 

não superior a 1 mês.

2 — Quando associado a um estabelecimento o mesmo deve localizar-se em espaço 

privado e não ultrapassar mais de 2 m de altura.

Artigo 23.°
Condições Gerais de Difusão de Mensagens Publicitárias Sonoras

O exercício da atividade publicitária sonora está condicionado ao cumprimento das 

seguintes restrições:

a) Não é permitida a sua emissão antes ou após o período compreendido entre as 

8h00 e as 20h00;

b) É interdito o exercício da atividade a menos de 300 metros de hospitais ou si-

milares, cemitérios e locais de culto ou de edifícios escolares durante o seu horário de 

funcionamento;
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c) Quando emitida por veículos, é interdito o exercício da atividade durante a pa-

ragem em semáforos.

Artigo 24.°
Inscrições em Veículos/Publicidade Móvel

1 — Está sujeita a licenciamento a publicidade inscrita ou afixada em veículos ter-

restres, marítimos, fluviais ou aéreos, seus reboques ou similares, cujos proprietários 

tenham residência permanente, sede, delegação ou representação no Município de 

Vila Nova de Gaia, ou quando destinados a transporte turístico com percurso definido 

no concelho.

2 — Excecionalmente pode ser autorizada publicidade em estruturas salientes de 

carroçaria original dos mesmos desde que estas estejam devidamente licenciadas pe-

las entidades competentes.

3 — Não é autorizada a inscrição e afixação de mensagens publicitárias que afete a 

sinalização ou identificação do veículo.

Artigo 25.°
Campanhas Publicitárias de Rua, Ações Promocionais e Eventos

ou Ações Temporárias

1 — As campanhas publicitárias, ações promocionais e eventos são sempre anali-

sadas e taxadas para cada localização específica, independentemente de existir uma 

campanha global, que pode ter carácter municipal ou mesmo nacional.

2 — O período máximo autorizado para cada campanha é de 5 dias, não prorrogável 

em cada mês e para cada entidade ou estabelecimento.

3 — Só é autorizada a distribuição acima referida se a mesma for feita em mão aos 

peões e sem prejudicar a sua circulação, sendo interdita a sua distribuição nas faixas 

de rodagem.

4 — Não é permitida a projeção ou lançamento de panfletos ou de quaisquer outros 

produtos, a partir dos veículos.
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5 — É obrigatória a remoção de todos os jornais, panfletos, invólucros de produtos, 

ou quaisquer outros resíduos resultantes de cada campanha, abandonados no espaço 

público, num raio de 100 metros em redor dos locais de distribuição.

6 — Quando a limpeza prevista no número anterior não for efetuada, o Município 

substituiu-se aos promotores, ficando os mesmos sujeitos, para além da contraorde-

nação aplicável, ao pagamento das respetivas despesas.

7 — Qualquer equipamento de apoio à distribuição de produtos ou dispositivos de 

natureza publicitária que implique ocupação do espaço público, não pode ter uma 

dimensão superior a 1 m2.

8 — Não estão sujeitos a licenciamento nem a qualquer tipo de comunicação ou 

autorização, a distribuição manual de publicidade pelo agente económico, correspon-

dente à área que, não excedendo a largura da fachada do estabelecimento, se estende 

até ao limite de 2,00 m medidos perpendicularmente à fachada do edifício, ou, no caso 

de o estabelecimento possuir esplanada, até aos limites da área ocupada pela mesma.
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Anexo III
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ANEXO IV
Modelos Tipo

1 - Modelos de mobiliário centro histórico

A) Mobiliário de esplanada

Cadeiras:

Cadeira Gonçalo em aço (modelo 5008) com assento e encosto metálico ou assen-

to em contraplacado marítimo à cor RAL 7036, 3005 ou 9004;

Cadeira em ratán à cor preto ou castanho-escuro;

Cadeira em alumínio com assento a fibra sintética à cor preto;

Cadeira de madeira desmontável para passeios com dimensão reduzida (inferior a 

2.00 m).

Mesas:
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Mesa quadrada em tubo de aço e tampo em chapa metálica à cor RAL 7036, 3005 

ou 9004;

Mesa quadrada de madeira desmontável para passeios com dimensão reduzida (in-

ferior a 2.00 m).

Guarda-sóis:

Modelo quadrado, sem sanefa, com estrutura termolacada em alumínio e aço ino-

xidável ou semelhante;

Tela em tecido acrílico resistente aos raios UV à cor cru ou preta;

Base de encastrar ou base móvel;

Possibilidade de kit de iluminação led integrado nos braços do guarda-sol, com 

bateria de alimentação integrada;

Dimensão 3 x 3 m, ou outra desde que devidamente justificada.

Bases para guarda-sóis:
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Base móvel em betão ou pedra com peso não inferior a 40 kg;

Base de encaixe em aço galvanizado com tampa de proteção de aço inoxi-

dável redonda ou quadrada com medida adequada à dimensão do guarda-sol.

B) Toldos 

Modelo de uma água rebatível com sanefa frontal onde poderão constar as 

inscrições de identificação do estabelecimento;

Tela acrílica resistente aos raios UV à cor preta e lettering a branco ou tela a 

cor cru com lettering a preto;

Inscrições apenas na sanefa sem publicidade e com uma dimensão não supe-

rior a 0.20 x 0.10;

Possibilidade de kit de iluminação led integrado nos braços do toldo.
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Condições de instalação dos toldos:

C) Aquecedores
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Aquecedor de pavimento dentro do perímetro da esplanada, sempre que a 

dimensão da esplanada o permita.

D) Menus 

Menu de fachada:

A) Variável de acordo com o espaço disponível na fachada até um máximo de 

0.60 m, não interferindo com elementos que caracterizam a fachada;

B) Dimensão até 1.20 m, não podendo o seu limite superior ultrapassar a pa-

dieira dos vãos;

1) Local destinado ao nome do estabelecimento e logótipo;

2) Local destinado ao texto e imagens;

3) Placa fenólica de 5 mm com impressão UV cor RAL 9004;

4) Estrutrura em tubo retangular de aço 30 x 20 mm com pintura epoxy. 
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Menu de pavimento (cavalete):

1) Estrutura desmontável em tubo retangular de aço 30 x 20 com pintura epo-

xy cor RAL 7039 e tacos em poliamida;

2) Local destinado ao texto e imagens;

3) Placa fenólica de 5 mm com impressão UV, cor RAL 9004.

Nota. — Estes equipamentos devem estar sempre dentro dos limites do es-

paço de esplanada, ou seja, debaixo da área do respetivo toldo ou guarda-sol.
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E) Guarda-ventos

A) Dimensão variável dependendo da dimensão do passeio;

1) Nome do estabelecimento e logótipo centrado no vidro ou acrílico, à cor 

do caixilho;

2) Vidro ou acrílico transparente com 10 mm espessura com perfil superior de 

alumínio 120 mm espessura;

3) Estrutura em chapa cor RAL 7036;

4) Chapa de apoio do guarda-vento com 5 mm espessura.

Nota. — Equipamento a adotar dependendo da zona podendo sofrer adapta-

ções no tipo de base a utilizar.
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2 — Modelos de suportes publicitários centro histórico

A) Tabuletas 

A dimensão máxima admitida é de 0.60 x 0.40.

1) Chapa galvanizada com 10 mm espessura à cor RAL 7036;

2) Área destinada ao nome e logótipo do estabelecimento recortados na cha-

pa com possibilidade de iluminação ou em letras soltas recortadas em alto-rele-

vo ou vinil sem iluminação e sem publicidade associada.
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B) Letreiros

Compostos por letras soltas metálicos, com luz posterior rasante, em aço 

inox ou ferro pintado à cor RAL 7036 ou 9004, com altura máxima de 0.50 m e 

saliência não superior a 0.10 m.

09.6 | CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENOS E LOTES DE TERRENOS MUNICIPAIS



388

C) Pendão

A) Dimensão entre 2.00 m e 3.00 m, dependendo da escala do edifício;

B) Dimensão até 0.60 m;

1) Designação da empresa;

2) Local destinado ao logótipo da empresa;

3) Lona e lettering à cor da respetiva empresa;

4) Suporte pintado à cor RAL 7036.
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3 — Modelos para sinalética

A) Modelo de direcionador
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A proposta deve respeitar o dimensionamento e cores previstos na legislação 

em vigor (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro, e Decreto Regu-

lamentar n.° 41/2001 de 20 de agosto) com as sucessivas atualizações.

O desenho do direcionador deve cumprir o lettering, composição e distribui-

ção de áreas de mensagem conforme modelo fornecido (tipo de letra helvética).

O Poste deve ter diâmetro de 90 mm ou 110 mm à cor RAL 7039, a altura do 

solo (aresta inferior) de 2,30 metros e a ligação da placa direcional ao poste 

deve estar preparada para ser efetuada em dois pontos e permitir translação, 

não sendo aceites ligações soldadas.

Quando os direcionadores possuírem uma única face, o acabamento da face 

posterior deve ser em cor branca/neutra.

Os bordos dos sinais devem estar eficientemente protegidos com moldu-

ras, abas ou dispositivos equivalentes, por forma a reduzir as consequências 

de eventuais embates, podendo a proteção ser dispensada nos casos em que o 

sinal esteja protegido por dispositivo de segurança adequado.

B) Modelo de placa direcional
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A estrutura poderá ser complementada com uma placa de proteção em acríli-

co com 4 mm e afixada em 4 pontos de apoio, de forma a ficar suspensa a uma 

distância de 8mm da placa metálica;

Chapa galvanizada ou em alumínio à cor RAL 7036.

C) Postos de paragem

Poste à cor RAL 7039.
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Poste tubular:

Estrutura em alumínio com 0.06 m de diâmetro e 2.60 m de altura.

Placas:

Estrutura de dupla face em alumínio, com 0,22 x 0,22 m.
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