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através dos correios ou para o seguinte endereço de correio eletrónico: 
geral@cm -olhao.pt.

Os Termos de Referência do Plano podem ser consultados no sítio da 
Câmara Municipal de Olhão (http://www.cm -olhao.pt) ou diretamente 
nos serviços da Divisão de Planeamento e Ação Social da Câmara Muni-
cipal de Olhão, no Largo Sebastião Martins Mestre, 8700 -349 Olhão.

28 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Olhão, 
António Miguel Ventura Pina.

309770872 

 MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

Aviso n.º 9894/2016
Rui Vaz Alves, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, 

torna público, nos termos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que 
a Câmara Municipal, em reunião realizada em 20 de julho de 2016, deter-
minou a abertura do período de discussão pública da alteração parcial do 
Plano Diretor Municipal de Ribeira de Pena. Os elementos que constituem 
a alteração parcial do Plano Diretor Municipal e os restantes elementos 
de acompanhamento (ata da conferência de serviços, pareceres emitidos 
e resultados do período de concertação) estão disponíveis para consulta 
na Unidade de Empreitadas, Urbanismo e Planeamento ou sob a forma 
eletrónica na página da internet. Durante o período de 30 dias úteis, a ter 
início no dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da 
República, poderão ser apresentadas reclamações, observações e suges-
tões. Quaisquer esclarecimentos poderão ser solicitados durante as horas 
normais de expediente ou ainda por correio eletrónico: gap@cm-rpena.pt.

1 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Rui Vaz Alves.
609776859 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Edital n.º 711/2016

Regulamento para o Licenciamento de Atividade de Acampamentos
Ocasionais e Autocaravanismo no Município de Santo Tirso

Dr.º Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso

Torna público, para efeitos do disposto nos artigos 56.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 139.º do Código do Procedimento 
Administrativo, que a Assembleia Municipal de Santo Tirso em sessão 
ordinária de 28 de junho de 2016 (item 13) aprovou, sob proposta da 
câmara municipal em reunião extraordinária de 27 de junho de 2016 
(item 3), o Regulamento para o Licenciamento de Atividade de Acam-
pamentos Ocasionais e Autocaravanismo no Município de Santo Tirso, 
que a seguir se publicita, o qual entrará em vigor no dia seguinte à sua 
publicação na 2.ª série do Diário da República.

Mais torna público que, em cumprimento do disposto no artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, foi o respetivo projeto do 
regulamento submetido a consulta pública pelo período de 30 dias, sem 
que tivessem sido apresentadas sugestões por quaisquer interessados.

E para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser publicado 
nos termos legais.

28 de julho de 2016. — O Presidente, Joaquim Couto (Dr.).

Regulamento para o Licenciamento da Atividade
de Acampamentos Ocasionais

e Autocaravanismo no Município de Santo Tirso

Nota justificativa
De acordo com o Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, 

alterado pelos Decretos -Leis 156/2004, de 30 de junho, 9/2007, de 17 
de janeiro, 114/2008, de 1 de julho, 48/2011, de 1 de abril, 204/2012, 
de 9 de agosto, 51/2015, de 13 de abril e pelas Leis 75/2013, de 12 de 
setembro e 105/2015, de 25 de agosto, foi transferida, para as câmaras 
municipais, competência em matéria de licenciamento de atividades 
diversas, incluindo a atividade de acampamentos ocasionais, remetendo 
a regulamentação para regulamento municipal.

Considerando que o campismo evoluiu, de um regime de realização 
livre, para um regime de realização exclusiva em instalações licenciadas 
para o efeito, permitindo -se, ocasionalmente, a realização de campismo 
fora dos locais adequados à sua prática, mediante a obtenção de licença 

da câmara municipal, precedidos de parecer favorável da autoridade de 
saúde e da autoridade policial.

Considerando que esta evolução visou, claramente, o objetivo de 
ordenamento de uma atividade que, quando praticada em larga escala, 
comporta riscos ambientais e paisagísticos.

Além disso, no que se refere ao autocaravanismo e caravanismo dado 
que o município criou uma infraestrutura de apoio, nomeadamente uma 
Área de Serviço de Autocaravanas importa definir as regras para a sua 
utilização.

Na fase de elaboração foram consultas as seguintes entidades repre-
sentativas do setor, a Federação Portuguesa de Autocaravanismo, a Asso-
ciação Autocaravanista de Portugal e a Associação de Autocaravanismo 
Portuguesa, tendo as duas primeiras apresentados contributos que foram 
tidos em conta na elaboração do presente Regulamento.

Assim, nos termos do artigo 53.º do Decreto -Lei n.º 310/2002, de 
18 de dezembro (na sua atual redação) e com as competências que lhe 
são atribuídas pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Santo Tirso aprova 
o projeto de Projeto de Regulamento para o Licenciamento da Ativi-
dade de Acampamentos Ocasionais e Autocaravanismo, o qual deverá 
ser submetido a consulta pública antes da apreciação e aprovação pela 
Assembleia Municipal de Santo Tirso.

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do ar-
tigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 18.º 
e 53.º do Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, alterado pelos 
Decretos -Leis 156/2004, de 30 de junho, 9/2007, de 17 de janeiro, 
114/2008, de 1 de julho, 48/2011, de 1 de abril, 204/2012, de 9 de 
agosto, 51/2015, de 13 de abril e pelas Leis 75/2013, de 12 de setembro 
e 105/2015, de 25 de agosto.

Artigo 2.º
Objeto

O presente regulamento tem por objeto um conjunto de normas que 
visam regulamentar o exercício da atividade de acampamentos ocasionais 
no Concelho de Santo Tirso e definir as regras de utilização da infraes-
trutura Área de Serviço de Autocaravanas de apoio ao autocaravanismo 
e caravanismo.

Artigo 3.º
Conceitos

Para efeitos deste Regulamento considera -se:
a) Acampar — fazer campismo instalando -se em tenda, em contacto 

com a natureza;
b) Acampamento ocasional — prática de campismo ou aparcamento, 

por um ou mais campistas, realizada fora de parques de campismo, 
mediante licença emitida pela Câmara Municipal de Santo Tirso, com 
exceção dos acampamentos tradicionais de ciganos nómadas que não 
ultrapassem as 24 horas de duração;

c) Aparcamento — arrumar uma caravana, autocaravana ou auto-
móvel, com intenção de realizar uma ou mais das seguintes situações 
em qualquer veículo automóvel e ou reboque, exceto em serviço de 
transporte de mercadorias:

i) Arrear os estabilizadores e colocar calços;
ii) Despejar depósitos de água residuais;
iii) Realização de fogueiras;
iv) Estender roupa;
v) Colocação no pavimento do material de campismo, como mesas 

e cadeiras.

d) Área de Serviço para Autocaravanas (ASA) — zona destinada ao 
uso exclusivo por autocaravanas ou caravanas, para realização de abas-
tecimento de água potável, despejos de águas residuais e lavagens;

e) Autocaravanismo — atividade de viajar e acampar em autocara-
vana;

f) Autocaravana — veículo ligeiro com um habitáculo equipado com 
camas, casa de banho e cozinha, usado em autocaravanismo;

g) Caravana — veículo sem motor, atrelado a um automóvel, conce-
bido e apetrechado para servir de alojamento, podendo ou não existir 
confeção de refeições;

h) Campismo — atividade que consiste em viver temporariamente 
ao ar livre, dormindo em tendas ou caravanas;

i) Campismo selvagem ou ilegal — acampamento ocasional realizado 
sem autorização das autoridades competentes;
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j) Caravanismo — modalidade de campismo através da utilização 
de caravana;

k) Estacionamento — Imobilização de um veículo que não consti-
tua paragem e que não seja motivada por circunstâncias próprias da 
circulação;

l) Fazer campismo — viver temporariamente alojado numa tenda ou 
num veículo próprio para o efeito, vivendo em contacto com o meio;

m) Paragem — Imobilização de um veículo pelo tempo estritamente 
necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves opera-
ções de carga ou descarga, desde que o condutor esteja pronto a retomar 
a marcha e o faça sempre que estiver a impedir ou a dificultar a passagem 
de outros veículos.

n) Parque de campismo — empreendimento turístico instalado num 
terreno delimitado, provido de estruturas destinadas a permitir a insta-
lação de tendas, reboques, caravanas e demais equipamento necessário 
à prática de campismo;

Artigo 4.º
Licença

1 — A realização de acampamentos ocasionais está sujeita à obtenção 
de licença a emitir pela Câmara Municipal de Santo Tirso, devendo 
ser requerida pelo responsável do acampamento e dependendo a sua 
concessão da autorização expressa do proprietário do prédio onde se 
pretende acampar.

2 — A realização de qualquer acampamento ocasional está sujeita à 
emissão de parecer favorável do Delegado de Saúde e da PSP ou GNR 
consoante os casos.

3 — Os pareceres a que se refere o número anterior quando desfavo-
ráveis são vinculativos, não podendo ser concedido o licenciamento.

4 — A licença é concedida por um período de tempo determinado, 
nunca superior ao período de tempo expressamente autorizado pelo 
proprietário do prédio, podendo ser revogada a qualquer momento, 
caso não sejam cumpridas as condições previstas neste regulamento 
e/ou fixadas em despacho de deferimento do pedido.

5 — A validade da licença está sujeita ao pagamento prévio das taxas 
previstas em Regulamento de Liquidação, Cobrança e Pagamento de 
Taxas e Outras Receitas Municipais.

6 — O deferimento da licença e as condições da mesma são comuni-
cadas pela Câmara Municipal de Santo Tirso ao Delegado de Saúde e à 
GNR ou PSP, consoante o local onde se situe a área solicitada.

7 — As entidades consultadas devem pronunciar -se no prazo de 5 
dias úteis após a receção do pedido.

8 — Considera -se favorável o parecer das entidades consultadas que 
não responderem no prazo definido no número anterior.

9 — O requerimento será apreciado 10 dias após a receção dos pare-
ceres das entidades consultadas.

Artigo 5.º
Revogação de licenças

Em casos de manifesto interesse público, designadamente para pro-
teção da saúde ou bens dos campistas ou caravanistas, ou em situações 
em que estejam em causa a ordem e tranquilidade pública, a Câmara 
Municipal poderá, a qualquer momento, revogar a licença concedida.

Artigo 6.º
Procedimento

1 — Os procedimentos administrativos são efetuados no balcão único 
eletrónico dos serviços, referido nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, alterado pelo DL 170/2012 de 01 de janeiro, 
DL 8/2013 de 18 de janeiro e DL 37/2013, de 13 de março, utilizando -se 
para o pedido o formulário aí disponibilizado para esse efeito.

2 — Quando, por motivos de indisponibilidade da plataforma eletró-
nica, não for possível o cumprimento do disposto no número anterior, 
o pedido pode ser entregue nos serviços de atendimento da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, pessoalmente, via correio, fax ou correio 
eletrónico.

Artigo 7.º
Decisão

1 — A competência para decidir cabe ao Presidente da Câmara, po-
dendo ser delegada em qualquer vereador.

2 — Da decisão devem constar, em caso de deferimento, as condi-
ções específicas a respeitar, considerando as características do acam-
pamento.

Artigo 8.º
Condições de realização de acampamentos ocasionais

Sem prejuízo das condições específicas que possam vir a ser fixadas 
pela Câmara Municipal, por iniciativa própria ou a pedido das entidades 
consultadas, a realização de acampamentos ocasionais no Concelho de 
Santo Tirso deverá cumprir as seguintes condições gerais:

a) deve estar garantido o acesso a água potável, zonas de despejo 
adequado de águas residuais e instalações sanitárias;

b) sendo o acampamento realizado em local privado, mas de acesso 
público, toda a área deverá ficar devidamente limpa após a realização 
do mesmo;

c) quando o local de realização do acampamento for público, toda a 
área deverá ficar devidamente limpa após a realização do mesmo;

d) sendo o acampamento realizado em meio rural, deverá ser respei-
tada a natureza e a paisagem, assim como as atividades agrícolas ou 
afins das proximidades;

e) sendo o acampamento realizado em meio urbano, deverá ser evitada 
a emissão de ruído entre as 23h00 e às 7h00. O nível de ruído emitido, 
não pode ultrapassar os níveis que definido para o ruído incomodativo, 
definidos na Lei Geral do Ruído, aprovada pela Lei 9/2007, de 17 de 
janeiro, alterada pelo DL 278/2007, de 01 de agosto;

f) deverão ser tomadas todas as medidas necessárias à preservação 
da saúde e da ordem públicas;

g) é proibido realizar acampamentos ocasionais em área abrangida 
pelo regime da REN (DL 166/2008, de 22 de agosto), bem como em 
área inferior ou igual a 100 metros dos limites da zona urbana, exceto 
nas áreas devidamente aprovadas e sinalizadas.

Artigo 9.º
Regras de Utilização da ASA

1 — Existe no concelho de Santo Tirso uma ASA destinada a:
a) Todos os autocaravanistas e caravanistas têm acesso gratuito à 

referida área em permanência devendo, em caso de indisponibilidade 
de espaço, aceder à referida área por ordem de chegada.

b) É obrigação dos autocaravanistas e caravanistas deixarem após 
utilização a ASA nas condições em que a encontraram sendo responsáveis 
por qualquer dano resultante da sua incorreta utilização.

Artigo 10.º
Circulação e Estacionamento de Caravanas

na Área Central Santo Tirso
1 — O estacionamento de caravanas na área central da cidade de 

Santo Tirso (Anexo I) apenas se pode fazer nos locais identificados 
para o efeito, estando sujeitos ao pagamento das taxas devidas, quando 
for o caso.

2 — Não é permitida a circulação e o estacionamento nas áreas identi-
ficadas na área central da cidade (Anexo I) exceto para acesso aos locais 
de aparcamento autorizados referidos no número anterior e à ASA.

Artigo 11.º
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação:
a) A realização de acampamentos ocasionais sem licença.
b) A falta de exibição dos documentos que comprovam o licencia-

mento às entidades fiscalizadoras, salvo se estiverem temporariamente 
indisponíveis, por motivo atendível, e vierem a ser apresentados ou for 
justificada a impossibilidade de apresentação no prazo de quarenta e 
oito horas.

c) A realização de acampamentos ocasionais em desobediência às 
regras de utilização devidamente fixadas;

d) O não cumprimento das regras definidas para a utilização da ASA, 
no artigo 9.º

2 — A contraordenação prevista na alínea a) do número anterior é 
punida com coima de (euro) 150 a (euro) 200.

3 — A contraordenação prevista na alínea b), c) e d) do número an-
terior são punidas com coimas de (euro) 70 a (euro) 200.

4 — A negligência e a tentativa são punidas.

Artigo 12.º
Fiscalização

1 — A fiscalização do disposto no presente regulamento compete à Câ-
mara Municipal, bem como às autoridades policiais e administrativas.
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2 — Para efeitos do disposto no número anterior deverá ser facultada 
a entrada da fiscalização nos terrenos onde ocorra a infração ou se 
presuma que ocorra.

3 — As autoridades policiais e administrativas que verifiquem infra-
ções ao disposto no presente regulamento devem elaborar os respetivos 
autos de notícia, que remetem à Câmara Municipal no mais curto prazo 
de tempo.

4 — A Câmara Municipal prestará informação à entidade que remeter 
o auto de notícia do resultado do respetivo processo de contraordena-
ções.

Artigo 13.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação no Diário da República. 

  
 209770215 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso (extrato) n.º 9895/2016

Procedimento Concursal Comum para ocupação de dois postos 
de trabalho de técnico superior, em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo determinado
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral de 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 
de junho, e no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 abril, torna -se público que, 
por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Serpa, da-
tado de 17 de setembro de 2015 no uso de competência em matéria de 
superintendência de gestão e direção dos recursos humanos afetos aos 
serviços municipais, conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e em cumprimento 

da deliberação da Assembleia Municipal de 10 de setembro de 2015, 
sob proposta aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 2 de 
setembro de 2015 e objeto de renovação de deliberação em Assembleia 
Municipal de 29 de fevereiro de 2016 sob proposta da Câmara Municipal 
de 22 de fevereiro de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum, tendente ao recrutamento 
para ocupação dos postos de trabalho abaixo indicados, na modalidade 
de contrato de trabalho por tempo determinado, conforme mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal, aprovado pelos Órgãos Executivo e 
Deliberativo Municipais, nos seguintes termos:

Referência a) — Um posto de trabalho; Carreira — Técnico Superior; 
Área de atividade — Arqueologia; Serviço — Gabinete do Turismo e 
Património.

Referência b) — Um posto de trabalho; Carreira — Técnico Superior; 
Área de atividade — Recursos Hídricos; Serviço — Divisão de Obras 
Municipais e Ambiente.

2 — Para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro e em cumprimento da alínea t) do n.º 1 
do artigo 90.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tal como nos foi 
informado a 13 de maio de 2016, não está constituída junto da Comuni-
dade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), a Entidade Gestora 
da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA).

3 — De acordo com solução interpretativa uniforme da Direção Local 
das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho 
de 2014, «as autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação».

4 — Não existe reserva de recrutamento interna nos termos do 
artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na sua redação 
atual, e relativamente à consulta prévia à Entidade Centralizada para 
Constituição para Reservas de Recrutamento (ECCRC), determinada 
pelo n.º 1 do artigo 4.º da mesma disposição legal, e de acordo com a 
atribuição que foi conferida ao INA, pela alínea c) do n.º 2 do Decreto-
-Lei n.º 48/2012 de 16 de maio, foi a Câmara informada que, “Não tendo, 
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado”.

5 — Caracterização do posto de trabalho:
5.1 — Refªs a): Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e científica que fundamentam e preparam a decisão. 
Executar ou coordenar a execução de todo o tipo de trabalhos específicos 
no âmbito da arqueologia no campo, em meio urbano, em gabinetes ou 
laboratórios. Elaborar estudos, conceber ou desenvolver projetos e emitir 
pareceres, tendo em vista a tomada de decisão superior sobre medidas 
de política que interessam à arqueologia.

Refª b) Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, plane-
amento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e científica que fundamentam e preparam a deci-
são. Elaboração de pareceres e outras atividades de apoio nas áreas de 
atuação comuns. Exerce funções com responsabilidade e autonomia 
técnica com enquadramento superior qualificado, entre outros na área 
de recursos hídricos

6 — Local de trabalho — Concelho de Serpa.
7 — Determinação do posicionamento remuneratório:
7.1 — De acordo com n.º 1 do artigo 42.º da Lei 82 -B/2014 de 31 de 

dezembro, mantido em vigor pelo artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016 de 30 
de março, não pode ser proposta uma posição remuneratória superior 
à auferida relativamente aos trabalhadores detentores de uma prévia 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, incluindo 
a possibilidade de posicionamento em posição e nível remuneratórios 
virtuais na carreira, quando a posição auferida não tenha coincidência 
com as posições previstas nesta carreira, nem uma posição remuneratória 
superior à primeira, nos restantes casos.

7.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 18.º da Lei 7 -A/2016, 
de 30 de março, os candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, informam prévia e obrigatoriamente o empregador 
público do posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória 
correspondente à remuneração que auferem.

7.3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, a 
posição remuneratória de referência é: 2.ª posição remuneratória/ nível 
remuneratório 15, a que corresponde, presentemente, a remuneração base 
de 1201,48 (Mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).


