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 Aviso (extrato) n.º 973/2017

Consolidação Definitiva da Mobilidade Interna
Para os devidos efeitos, torno público que, considerando o interesse 

na prossecução das atribuições deste Município e visando uma arti-
culação eficiente dos meios, autorizei, por meu despacho datado de 
03 de janeiro de 2017, proferido ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a consolidação de-
finitiva da mobilidade interna na categoria, nos termos do artigo 99.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, do assistente 
operacional Pedro Jorge Silva Grade Charraz Godinho, com efeitos a 
05 de novembro de 2016.

11 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

310174964 

 MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Aviso n.º 974/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que Henrique Manuel da 
Silva Santos, posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível remunera-
tório 1 da categoria da assistente operacional cessou a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, por motivo de aposentação, 
com efeitos a partir de 01 -10 -2016.

13 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara, Célia Margarida 
Gomes Marques, Arq.

310182683 

 MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Edital n.º 55/2017
Dr. João Manuel do Amaral Esteves, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Arcos de Valdevez, nos termos e para efeitos do disposto 
no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 16 de janeiro, torna público que a Assembleia 
Municipal de Arcos de Valdevez, na sua sessão ordinária realizada no 
dia 23 de novembro de 2016, aprovou, sob proposta da Câmara Mu-
nicipal, deliberada em reunião camarária de 24 de outubro de 2016, o 
seguinte Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços no Município 
de Arcos de Valdevez:

Para constar e produzir efeitos legais se publica este Edital na 2.ª série 
do Diário da República e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 
lugares públicos de estilo.

E eu, Faustino Gomes Soares, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, o subscrevo.

28 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, João Manuel 
do Amaral Esteves, Dr.

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação
de Serviços no Município de Arcos de Valdevez

Nota Justificativa
O Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprova o regime 

jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e 
restauração, veio alterar o Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, que 
dispõe relativamente ao horário de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais.

Conforme consta do diploma preambular, o princípio adotado é o da 
completa liberdade de horário de funcionamento da generalidade dos 
estabelecimentos.

Trata -se de uma radical alteração das regras até agora em vigor que, 
para cada classe de estabelecimentos, previa um limite de horário noturno 
em ordem a assegurar o direito ao descanso dos cidadãos, procurando 
compatibilizar os vários e legítimos interesses em presença.

Considerando que o referido diploma permite, ainda assim, que as 
Câmaras Municipais possam limitar aqueles horários, tendo em conta, 
designadamente, razões de segurança ou de proteção da qualidade de 
vida dos cidadãos, mostra -se totalmente oportuno sujeitar a restrições 
os horários de funcionamento dos estabelecimentos situados em edi-

fícios de habitação, individual ou coletiva, ou que se localizem nas 
proximidades de prédios destinados a uso habitacional, bem como os 
estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas, estabelecimentos de 
comércio alimentar, lojas de conveniência, bem como outros estabele-
cimentos que desenvolvam atividades análogas, sem por em causa o 
adequado equilíbrio entre os vários e legítimos interesses em presença, 
que o anterior regulamento permitia.

Na verdade, a natureza da atividade desenvolvida em certos estabe-
lecimentos, bem como por se situarem junto de habitações, justifica 
que se estabeleça determinados limites ao seu funcionamento, pois são 
especialmente suscetíveis de gerar problemas de perturbação do direito 
ao descanso dos moradores.

Impõe -se, por isso, fixar limitações que procurem assegurar me-
canismos de equilíbrio adequados a conciliar os legítimos interesses 
empresariais e de recreio com o direito ao descanso dos moradores das 
proximidades, matéria claramente incluída nas preocupações respeitantes 
à defesa da qualidade de vida dos cidadãos.

Considerando as alterações introduzidas por este diploma legal será 
agora necessário proceder à adaptação do regulamento municipal ao novo 
regime jurídico que entrou em vigor no dia 1 de março de 2015.

O projeto de regulamento foi submetido a um período de discussão 
pública, nos termos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, mediante publicação no Diário da República, 
2.ª série, n.º 174, de 9 de setembro de 2016. No período de consulta 
pública, que decorreu entre 12 de setembro e 21 de outubro de 2016, 
não foi apresentada qualquer sugestão sobre o mesmo.

Assim, a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, na sua Ses-
são Ordinária realizada em 23 de novembro de 2016, nos termos dos 
artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, da 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, dos artigos 96.º a 101.º e 135.º e seguintes do CPA, do artigo 4.º
do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 126/96, de 10 de agosto, 216/96, de 20 de novembro, 111/2010, de 
15 de outubro, 48/2011, de 01 de abril, e 10/2015, de 16 de janeiro, sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião ordinária de 24 de 
outubro de 2016, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º
do Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprova o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no 
Município de Arcos de Valdevez.

CAPÍTULO I

Disposições introdutórias

Artigo 1.º
(Lei habilitante)

O presente regulamento foi elaborado no uso do poder regulamentar 
conferido às autarquias pelo artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ainda 
do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 126/96, de 10 de agosto, 216/96, de 20 de novembro, 111/2010, 
de 15 de outubro, 48/2011, de 01 de abril, e 10/2015, de 16 de janeiro.

Artigo 2.º

(Âmbito e Objeto)

1 — Este regulamento tem por objeto o regime dos horários de fun-
cionamento dos estabelecimentos comerciais de venda ao público e de 
prestação de serviços, situados no concelho de Arcos de Valdevez.

2 — As disposições do presente Regulamento não prejudicam as 
prescrições legais relativas à duração semanal e diária do trabalho, 
regime de turnos e horários de trabalho, descanso semanal e remune-
ração legalmente devidos, bem como todos os aspetos decorrentes dos 
contratos coletivos e individuais de trabalho.

Artigo 3.º

(Regime geral do período de funcionamento)

1 — Sem prejuízo do disposto em regime especial para atividades 
não especificadas no presente diploma, e, ainda, do disposto nos artigos 
seguintes, os estabelecimentos de venda ao público, de prestação de ser-
viços, de restauração ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração 
ou de bebidas com espaço para dança ou salas destinadas a dança, ou 
onde habitualmente se dance, ou onde se realizem, de forma acessória, 
espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de espetáculos e de 
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divertimentos públicos não artísticos têm horário de funcionamento 
livre.

2 — As entidades exploradoras dos estabelecimentos abrangidos 
pelo presente regulamento devem definir os respetivos horários de 
funcionamento, dentro dos limites previstos para o respetivo grupo de 
estabelecimento.

3 — Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único horário 
de funcionamento, em função do grupo de estabelecimento em que se 
enquadrar a atividade dominante.

4 — Os estabelecimentos devem encerrar dentro do respetivo horário 
de funcionamento.

Artigo 4.º

(Classificação dos Estabelecimentos)

1 — Para efeitos de fixação dos respetivos períodos de funcionamento, 
os estabelecimentos classificam -se em quatro grupos.

2 — Pertencem ao Grupo 1:
a) Supermercados, minimercados, mercearias, talhos, peixarias, pa-

darias, charcutarias, estabelecimentos de frutas e legumes e outros 
estabelecimentos de comércio de produtos alimentares;

b) Drogarias e perfumarias;
c) Lojas de vestuário, marroquinaria, têxteis, sapatarias, retrosarias 

e bazares;
d) Ourivesarias, joalharias e relojoarias;
e) Clubes de vídeo;
f) Floristas;
g) Lavandarias e tinturarias;
h) Estabelecimentos de materiais de construção, ferragens, ferramen-

tas, mobiliário, eletrodomésticos, decoração e utilidades;
i) Barbearias, cabeleireiros, esteticistas e estabelecimentos análogos, 

institutos de beleza, piercings e tatuagens;
j) Ginásios, academias e clubes de saúde («health -clubs»);
k) Stands de exposição e venda de veículos automóveis, de maquinaria 

em geral e respetivos acessórios;
l) Estabelecimentos de comércio de animais ou alimentos para 

animais;
m) Papelarias e livrarias;
n) Agências de viagens e estabelecimentos de aluguer de automóveis;
o) Estabelecimentos de mediação imobiliária;
p) Para -farmácias e estabelecimentos de venda de material ótico e 

oftálmico;
q) Lojas de reparação de calçado, móveis e eletrodomésticos;
r) Oficinas de reparação de veículos e recauchutagem de pneus
s) Estabelecimentos de venda de produtos de artesanato, recordações, 

postais, revistas e jornais, artigos de fotografia e cinema, artigos musi-
cais, tabaco, bem como outros artigos de interesse turístico;

t) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis aos referidos nas 
alíneas anteriores, ou que não se encontrem especificados nos restantes 
grupos.

3 — Pertencem ao Grupo 2:
a) Cafés, pastelarias, casas de chá, leitarias, geladarias e cervejarias, 

que se designam por estabelecimentos de bebidas, com exceção dos 
previstos no n.º 4;

b) Restaurantes, snack -bares, churrasqueiras, marisqueiras, pizzarias, 
«self -services» e casas de pasto, que se designam por estabelecimentos 
de restauração, com exceção dos previstos no n.º 4;

c) Bares e estabelecimentos similares;
d) Galerias de arte e exposições;
e) Cinemas, teatros e casas de espetáculos;
f) Salões de jogos;

4 — Pertencem ao Grupo 3:
a) Os clubes noturnos, cabarets, boîtes, casas de fado e estabeleci-

mentos análogos;
b) Discotecas, dancings e estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas com espaço para dança ou salas destinadas a dança.

5 — Pertencem ao Grupo 4:
a) Estabelecimentos hoteleiros e estabelecimentos complementares 

de alojamento local ou turístico e seus similares quando integrados num 
estabelecimento turístico;

b) Postos de abastecimento de combustíveis;
c) Centros médicos, de enfermagem, clínicas, veterinárias, hospitais 

privados e centro de saúde;
d) Parques de estacionamento e garagens de recolha.

Artigo 5.º
(Fixação dos horários de funcionamento)

Para os grupos de estabelecimentos mencionados no artigo anterior, 
são fixados os seguintes horários:

a) Grupo 1 — Entre as 6h00 e as 24h00, todos os dias da semana;
b) Grupo 2 — Entre as 6h00 e as 2h00 do dia seguinte, todos os dias 

de semana;
c) Grupo 3 — Entre as 12h00 e as 4h00 do dia seguinte, todos os 

dias da semana;
d) Grupo 4 — podem funcionar permanentemente.

Artigo 6.º
(Regimes especiais)

1 — A Câmara Municipal pode:
a) Ouvidos os sindicatos, as forças de segurança territorialmente 

competentes, as associações de empregadores, as associações de consu-
midores e a junta de freguesia onde o estabelecimento se situa, restringir 
os períodos de funcionamento dos estabelecimentos, a vigorar em todas 
as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em casos devi-
damente justificados e que se prendam com razões de segurança ou de 
proteção da qualidade de vida dos cidadãos;

b) Alargar os limites dos estabelecimentos sem horário de funciona-
mento livre, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas 
determinadas, em localidades em que os interesses de certas atividades 
profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo ou outras de interesse 
económico para o concelho, o justifiquem.

2 — Em circunstâncias específicas, nomeadamente em ocasiões 
festivas, pode o Presidente da Câmara Municipal, ou o vereador com 
competências delegadas para o efeito, autorizar o alargamento do 
horário de funcionamento dos estabelecimentos sem horário de fun-
cionamento livre, mediante requerimento escrito apresentado pelos 
interessados com pelo menos cinco dias de antecedência, do qual 
deve constar o período de funcionamento pretendido e os fundamentos 
dessa pretensão.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende -se por 
ocasiões festivas o Carnaval, a Páscoa, as Festas do S. João da Valeta, 
o Feriado Municipal, as Festas de N.ª Sr.ª da Lapa, a Festa da Senhora 
da Porta, o Natal e a Passagem de Ano.

4 — A decisão de alargamento de horário referida na alínea b) do 
n.º 1 determina a substituição, pelo titular da exploração do estabele-
cimento, do mapa de horário de funcionamento afixado no estabeleci-
mento e poderá ser revogada pela Câmara Municipal, a todo o tempo, 
quando se verifique a alteração de qualquer um dos requisitos que a 
determinaram.

5 — A decisão de restrição do horário de funcionamento, relativa-
mente ao horário regra do grupo em que se insere o respetivo estabele-
cimento, é antecedida de audição do interessado, nos termos do Código 
de Procedimento Administrativo.

6 — A deliberação de restrição do horário de funcionamento será 
comunicada às forças de segurança locais para efeitos de fiscalização.

Artigo 7.º
(Procedimento de levantamento ou revisão

da restrição de funcionamento)
1 — O explorador do estabelecimento comercial cujo período de 

funcionamento haja sido restringido nos termos do presente regulamento, 
poderá requerer o levantamento da restrição ou a revisão dos limites da 
restrição a que foi sujeito o estabelecimento comercial.

2 — O pedido referido no número anterior apenas é admitido desde 
que tenha como fundamento comprovado as diligências efetuadas que 
tenham eliminado as causas e os pressupostos que levaram à decisão 
de restrição.

3 — Caso a restrição tenha fundamento na produção de ruído incomo-
dativo, o explorador deverá apresentar relatório de avaliação acústica, 
elaborado por entidade acreditada pelo IPQ e no caso de estabelecimento 
do Grupo 2 ou Grupo 3, a obrigatoriedade de colocação de limitar 
acústico nos termos do presente regulamento.

Artigo 8.º
(Requisitos do Regime de Funcionamento Alargado)

1 — O regime especial de funcionamento com horário alargado, 
previsto no n.º 1 do artigo 6.º deste regulamento, depende de requeri-
mento a apresentar pelo explorador do estabelecimento, devidamente 
instruído e apresentado com antecedência mínima de 15 dias úteis e, 
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no caso dos Grupos 2 e 3, só será autorizado mediante o cumprimento 
dos requisitos que se seguem:

a) Insonorização do espaço, nos termos legais aplicáveis;
b) Instalação e selagem de limitadores -registadores de som com o 

respetivo registo no período de funcionamento, de acordo com o previsto 
no ANEXO ao presente regulamento, do qual é parte integrante;

c) Relatório de avaliação acústica apresentado ao Município, compro-
vativo do cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, nomea damente 
quanto aos valores limite de exposição e critério de incomodidade;

d) Existência de antecâmara na porta de entrada do estabelecimento;
e) Funcionamento do estabelecimento com portas e janelas encer-

radas;

2 — Estão isentos da obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos 
das alíneas a) a e) do número anterior os estabelecimentos comerciais 
que não disponham de aparelhagem ou equipamento equivalente de 
som, suscetível de produzir campo sonoro que viole o Regulamento 
Geral de Ruído, nem possuam sala de dança ou espaço destinado a 
dança.

3 — A obrigação de cumprimento dos requisitos previstos no n.º 1 
não prejudica as demais medidas cautelares previstas no Regulamento 
Geral do Ruído aprovado pelo Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
e demais legislação aplicável.

4 — É dispensada a apresentação do relatório de avaliação acústica 
referido no n.º 1 quando o procedimento de autorização de utilização do 
edifício ou fração onde se encontre instalado o estabelecimento tenha 
sido instruído com avaliação acústica comprovativa do cumprimento 
dos requisitos acústicos dos edifícios e do critério de incomodidade 
em vigor à data da apresentação do pedido de alargamento de horário, 
critério este determinado nos termos do disposto no Regulamento Geral 
do Ruído.

5 — Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, a insta-
lação da antecâmara referida no ponto d) do n.º 1, pode ser substituída 
pela adoção de outras soluções isolantes de som, tais como cortina com 
isolamento acústico, salvaguardado que seja o adequado isolamento 
acústico do estabelecimento.

Artigo 9.º
(Pareceres das Entidades)

1 — As entidades referidas no artigo 7.º devem pronunciar -se no 
prazo de dez dias úteis a contar da data da disponibilização do pedido, 
sob pena de a não pronúncia atempada se considerar como parecer 
favorável ao pedido.

2 — Os pareceres das entidades ouvidas não têm caráter vinculativo.

Artigo 10.º
(Estabelecimentos de caráter não sedentário)

Aos estabelecimentos de caráter não sedentário, nomeadamente as 
unidades móveis e amovíveis localizadas em espaços públicos ou pri-
vados de acesso público, aplicam -se os limites ao horário do seu funcio-
namento constantes no presente diploma, nomeadamente no artigo 5.º,
consoante a sua atividade.

Artigo 11.º
(Permanência nos estabelecimentos)

É equiparado ao funcionamento para além do horário, a permanência 
de pessoas nos estabelecimentos após a hora de encerramento, para além 
do responsável pela exploração e seus trabalhadores, enquanto realizam 
trabalhos de limpeza, manutenção e fecho de caixa.

CAPÍTULO II

Procedimento

Artigo 12.º
(Mapa do horário)

1 — Em cada estabelecimento deve estar afixado o mapa de horário 
de funcionamento em local bem visível do exterior.

2 — Para os conjuntos de estabelecimentos, instalados num único 
edifício, que pratiquem o mesmo horário de funcionamento, deve ser 
afixado um mapa de horário de funcionamento em local bem visível 
do exterior.

3 — A definição do horário de funcionamento de cada estabelecimento 
ou de conjunto de estabelecimentos instalados no mesmo edifício, as 
suas alterações e o mapa referido no número anterior não estão sujeitos 
a qualquer formalidade ou procedimento, sem prejuízo de serem ouvidas 
as entidades representativas dos trabalhadores, nos termos da lei.

Artigo 13.º
(Taxas)

As taxas a cobrar no âmbito do presente Regulamento são as previstas 
no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais do 
Município de Arcos de Valdevez.

CAPÍTULO III

Regime sancionatório e preventivo

Artigo 14.º
(Contraordenação)

A violação das disposições constantes do presente Regulamento cons-
titui contraordenação.

Artigo 15.º
(Fiscalização)

1 — A fiscalização do cumprimento do disposto no presente Regu-
lamento e da legislação conexa, compete à Guarda Nacional Republi-
cana, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e à Câmara 
Municipal.

2 — A fiscalização que compete à Câmara Municipal é exercida 
pelos fiscais municipais que poderão fazer -se acompanhar por outros 
colaboradores do Município.

Artigo 16.º
(Coimas)

1 — O não cumprimento do disposto no presente Regulamento cons-
titui, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 48/96 de 15 de 
maio, na redação que lhe é dada pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, contraordenação punível com coima:

a) De € 150 a € 450, para pessoas singulares, e de € 450 a € 1.500,00, 
para pessoas coletivas, a falta da afixação do mapa de horário de funcio-
namento, em violação do disposto no n.º 2 do artigo 4.º  -A do Decreto-
-Lei n.º 48/96 de 15 de maio, na redação que lhe é dada pelo Decreto -Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro;

b) De € 250 a € 3.740,00, para pessoas singulares, e de € 2.500,00 a 
€ 25.000,00, para pessoas coletivas, o funcionamento fora do horário 
estabelecido;

2 — Para além das contraordenações previstas no número anterior, 
constituem contraordenação punível com coima as seguintes infrações:

a) O funcionamento do estabelecimento sem que disponha do limitador-
-registador de potência sonora de som referido no Anexo ao presente 
Regulamento, nos casos em que tal se torne exigido nos termos do 
disposto no artigo 8.º;

b) O funcionamento do equipamento referido na alínea anterior, sem 
a correspondente calibração e selagem pelos serviços municipais com-
petentes ou em violação das normas constantes no Anexo;

c) A violação do equipamento do limitador -registador de potência 
sonora, por facto imputável ao explorador do estabelecimento, com o 
intuito de viciação dos limites de emissão sonora definidos no momento 
da calibração e selagem do equipamento.

3 — As contraordenações previstas no número anterior são puníveis 
com coima de € 150 a € 1.750 para pessoas singulares e de € 500 a 
€ 22.500 para pessoas coletivas.

4 — A aplicação das coimas a que se refere o presente artigo compete 
ao Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, ou ao Vereador 
com competência delegada, revertendo as receitas provenientes da sua 
aplicação para a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez;

5 — A Câmara Municipal e demais autoridades fiscalizadoras men-
cionadas no n.º 4 do artº5 do Decreto -Lei n.º 48/96 de 15 de maio, na 
redação que lhe é dada pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 
podem determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se 
encontre a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido.
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CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 17.º
(Normas de conduta)

1 — Sempre que decorra alguma atividade ruidosa permanente ou 
temporária no interior de um estabelecimento, as portas e janelas devem 
encontrar -se encerradas.

2 — Os responsáveis pela exploração dos estabelecimentos apenas 
podem proceder à deposição de resíduos sólidos urbanos nos recipientes 
respetivos, no horário compreendido entre as 8h00 e as 24h00.

Artigo 18.º
(Norma transitória)

Os estabelecimentos cujo horário e respetivo mapa não se encontre 
em conformidade com as normas constantes do presente Regulamento, 
devem, no prazo máximo de 60 dias a contar da entrada em vigor do 
mesmo, proceder ao seu cumprimento.

Artigo 19.º
(Legislação subsidiária e interpretação)

1 — Em tudo quanto não estiver expressamente previsto no presente 
Regulamento aplicam -se, com as necessárias adaptações, as disposições 
legais que regulam esta matéria, designadamente as previstas no Decreto-
-Lei n.º 48/96 de 15 de maio, com as devidas alterações e as normas do 
Código do Procedimento Administrativo.

2 — As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação do presente 
Regulamento serão decididas e integradas por deliberação da Câmara 
Municipal.

3 — Os prazos referidos no presente Regulamento contam -se nos 
termos do disposto no artigo 87.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo.

Artigo 20.º
(Norma revogatória)

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, fica revogado o 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabele-
cimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no Município 
de Arcos de Valdevez, aprovado pela Assembleia Municipal em 3 de 
julho de 2013, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, 
de 25 de julho de 2013.

Artigo 21.º
(Entrada em vigor)

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

ANEXO

I — Condições a observar quanto ao limitador
de potência sonora

1 — As condições a observar na instalação do limitador de potência 
sonora são as seguintes:

a) O equipamento limitador -registador de potência sonora, deverá 
ser devidamente instalado no interior do estabelecimento e restringir 
devidamente o campo sonoro praticado no local, de acordo com o Pro-
grama de Monitorização do Ruído produzido especificamente para o 
estabelecimento por entidades acreditadas e de acordo com o disposto 
no Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, sendo o mesmo selado na 
presença dos Serviços Municipais.

b) O limitador de potência sonora mencionado na alínea anterior, de 
marca e modelo à escolha do proprietário/explorador do estabelecimento, 
deve dispor de mecanismo com capacidade de enviar automaticamente 
e por via telemática ao Município de Arcos de Valdevez, os dados ar-
mazenados, ficando os dados e informação respetivos, propriedade do 
Município de Arcos de Valdevez, para todos os efeitos legais;

c) O limitador de potência sonora deve dispor de mecanismo que 
permita aos Serviços Técnicos Municipais monitorizar os horários e o 
nível acústico permitido, também por via telemática;

d) O limitador de potência sonora, cuja aquisição e correta instalação 
no estabelecimento é condição necessária da fruição dos períodos de 
funcionamento após o horário indicado, tem que se encontrar em irre-

preensível e regular funcionamento, durante todo o período em que o 
estabelecimento labora;

e) O limitador de potência sonora, referido nas alíneas anteriores, 
deverá cumprir os requisitos técnicos definidos na terceira parte deste 
Anexo;

2 — A aquisição, instalação e selagem do limitador acústico e Pro-
grama de Monitorização de Ruído são suportadas e da inteira respon-
sabilidade dos exploradores dos estabelecimentos;

3 — A análise e verificação que o Município de Arcos de Valdevez 
realiza dos dados registados e enviados pelo limitador de potência 
sonora, por via telemática, nos termos do disposto nas alíneas a) a c) 
do n.º 1, destina  -se a fiscalizar o cumprimento do campo sonoro a ser 
fixado tendo em atenção o estudo elaborado para o efeito por entidade 
acreditada pelo organismo público competente nesta matéria (IPQ), 
intitulado Programa de Monitorização do Ruído, produzido para os 
estabelecimentos, suas revisões e adaptações anuais.

4 — O Município de Arcos de Valdevez, através dos respetivos servi-
ços técnicos e de fiscalização municipal, reserva -se o direito de realizar 
ações de fiscalização aleatórias, devendo o interessado facultar, em 
qualquer momento e sem restrições, o acesso ao equipamento limitador 
de potência sonora.

5 — O estabelecimento deverá comunicar qualquer anomalia que 
interfira com o normal funcionamento do equipamento limitador de 
potência sonora, num prazo máximo de 48 horas.

II — Procedimento de instalação do limitador
de potência sonora

1 — Para efeitos de instalação do limitador de potência sonora, o 
titular do estabelecimento deverá comunicar à Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez, mediante requerimento, que pretende beneficiar 
do alargamento do horário, realizando o Programa de Monitorização 
do Ruído e instalação do limitador de potência sonora, por empresa 
acreditada pelo organismo público competente nesta matéria (IPQ), 
acompanhado dos seguintes elementos:

a) Declaração dessa entidade, onde conste a descrição das caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos a instalar, atestando a sua confor-
midade com os requisitos exigidos no âmbito do ANEXO ao presente 
regulamento;

b) Certificado de instalação do limitador, onde conste uma relação 
completa e pormenorizada de todos os elementos e aparelhos integrados 
(altifalantes, colunas, amplificadores, equalizadores, mesa de mistura, 
televisores, equipamentos reprodutores e outros) com identificação da 
classe, marca, modelo e características técnicas de potência de cada 
um deles;

c) Planta à escala 1:100 com a disposição dos equipamentos e resultado 
de todas as medições acústicas efetuadas no interior e exterior;

2 — Os serviços competentes da Autarquia analisam os elementos 
apresentados no ponto anterior no prazo de 15 dias e informam para 
decisão da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.

3 — Comprovada a satisfação dos requisitos técnicos de instalação, 
os serviços municipais procedem à introdução dos códigos (pin/pas-
sword) para selagem eletrónica no equipamento limitador, concluindo 
o processo que irá permitir o controlo e monitorização do ruído do 
estabelecimento.

III — Requisitos Técnicos dos Limitadores
de Potência Sonora

Um limitador de potência sonora é um dispositivo que pode ser progra-
mado e calibrado para atuar sobre sistemas de reprodução/amplificação 
sonora e ou audiovisual, de modo a garantir que os níveis sonoros na 
emissão (no interior da atividade potencialmente ruidosa) e na receção 
(habitação mais exposta) ou ainda no exterior da atividade — indepen-
dentemente da fonte geradora de ruído — não ultrapassam os limites 
previstos no Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 janeiro. Além da função de 
limitação sonora, desempenham ainda uma função igualmente importante 
que é a de registarem os níveis de ruído efetivamente percebidos num 
determinado local, apresentando sistemas de blindagem contra tentativas 
de manipulação fraudulenta dos mesmos.

Os equipamentos a adquirir e instalar pelo proprietário/explorador do 
estabelecimento devem cumprir cumulativamente os seguintes requisitos 
técnicos obrigatórios, para poderem ser validados pelo Município de 
Arcos de Valdevez:

1 — Atuação pelo nível sonoro, de forma a controlar os limites esta-
belecidos no Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 janeiro;
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2 — Permitir a programação dos limites de emissão no interior da 
atividade e na habitação ou recetor sensível mais exposto ou no exterior 
da atividade ruidosa, para diferentes períodos/horários (dia/noite);

3 — Dispor de um microfone externo para recolha dos valores de 
nível sonoro dentro do local de emissão e, com recurso aos inputs do 
isolamento, avaliar os valores de nível sonoro na sala/quarto recetor da 
habitação mais exposta ou no exterior da atividade. O equipamento, em 
função do cruzamento destes indicadores, deve poder controlar automa-
ticamente o nível sonoro segundo os parâmetros programados;

4 — O dispositivo referido na alínea anterior deverá possibilitar a 
devida calibração com o equipamento de música, tendo em vista detetar 
eventuais manipulações;

5 — Permitir programar níveis de delimitação para diferentes horários 
de emissão sonora (garantindo o cumprimento dos horários autorizados 
pelo Município de Arcos de Valdevez) e para diferentes dias da semana 
(com diferentes horas de inicio e fim), bem como introduzir plataformas 
horárias de exceção para determinados eventos;

6 — Deve permitir a correção automática de excesso do nível musical 
de pelo menos 40 dB;

7 — O acesso à programação destes parâmetros deve estar restringido 
aos colaboradores do Município, com sistemas de proteção mecânicos 
e selagem eletrónica (por código pin/password);

8 — Possibilidade de registar e armazenar em suporte físico estável os 
níveis sonoros (nível contínuo equivalente com ponderação A) emitidos 
no interior do estabelecimento;

9 — O equipamento deve arquivar e guardar um historial onde figura 
o ano, o mês, o dia e a hora em que se realizaram as últimas progra-
mações;

10 — Dispor de um sistema de verificação que permita detetar pos-
síveis tentativas de manipulação do equipamento de música ou equi-
pamento limitador que, a ocorrerem, deverão ficar armazenadas na 
memória interna do equipamento;

11 — Possibilidade de detetar outras fontes que possam funcionar 
paralelamente ao equipamento ou equipamento alvo de delimitação, bem 
como detetar possíveis tentativas de “abafamento” do microfone;

12 — Deve ainda permitir o armazenamento dos episódios de tentati-
vas de manipulação ocorridas com uma periodicidade programável não 
inferior a 5 minutos, até ao limite não inferior de um mês;

13 — Dispor de um sistema que impeça a reprodução musical e ou 
audiovisual, no caso do equipamento limitador ser desligado inadver-
tidamente ou voluntariamente da rede elétrica e ou seja desligado o 
microfone de controlo;

14 — Dispor de um sistema de acesso ao armazenamento dos registos 
em formato digital por parte dos Serviços Técnicos Municipais ou de 
empresas devidamente acreditadas pelo organismo público competente 
nesta matéria (IPQ), que permita o seu descarregamento expedito para 
suportar as ações fiscalizadoras de deteção de excedências dos limites 
estabelecidos;

15 — Dispor de mecanismo com capacidade de enviar automatica-
mente e por via telemática ao Município de Arcos de Valdevez, os dados 
armazenados e, a partir de posto de controlo dos Serviços Técnicos 
Municipais, poder monitorizar e alterar em tempo real os horários e o 
nível acústico permitido, também por via telemática;

16 — O envio telemático, dos dados armazenados, ao Município de 
Arcos de Valdevez, não pode sofrer desfasamentos na sua atualização, 
superiores a 30 minutos;

17 — O equipamento limitador de potência sonora deve ainda per-
mitir a ligação de um modem, para cartão SIM ou adaptador para linha 
ADSL, para transmissão, dos dados armazenados, ao Município de 
Arcos de Valdevez;

18 — Possibilidade de associar ao limitador um visor luminoso ex-
terno que permita ao operador da mesa de mistura, observar em tempo 
real, o nível sonoro;

19 — Dispor de sistema de selagem das ligações e do microfone, 
que será executado por empresa acreditada pelo organismo público 
competente nesta matéria (IPQ);

20 — O proprietário do equipamento limitador de potência sonora ou 
responsável pela atividade potencialmente ruidosa terá a seu cargo todos 
os custos do envio telemático dos dados registados para o Município 
de Arcos de Valdevez, o qual não poderá em caso algum ser suspenso 
ou interrompido.

310164758 

 MUNICÍPIO DE ARMAMAR

Aviso (extrato) n.º 975/2017
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho e ulteriores alterações, na sequência da aprovação no proce-

dimento concursal comum com vista à ocupação de um posto de trabalho 
aberto através do Aviso n.º 12070/2016, publicitado no D.R., II.ª. Série, 
n.º 190, de 03/10/2016, torna -se público que foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com João Ricardo 
Rodrigues Ferreira, categoria/carreira de Técnico Superior (Engenharia 
Informática e Telecomunicações,) posicionado na 2.ª posição e nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, com efeitos a 01 de janeiro de 2017.

5 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Ar-
mamar, João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca.

310180228 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 976/2017

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 posto de 
trabalho do mapa de pessoal do Município de Arruda dos Vinhos, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Operacio-
nal na atividade de «Eletricista», do SO — Setor de Oficinas da 
DOAQV — Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida.

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se público, a lista unitária de ordenação final, a seguir 
descriminada, dos concorrentes ao procedimento concursal comum 
para preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/
categoria de Assistente Operacional, na atividade de «Eletricista», do 
SO — Setor de Oficinas da DOAQV — Divisão de Obras, Ambiente e 
Qualidade de Vida, aberto por aviso publicado no Diário da República 
n.º 119, de 23 de junho de 2016, a qual foi homologada por despacho 
do Presidente da Câmara, datado de 27 de dezembro de 2016:

Hélder José Ventura da Cunha — 17,08 Valores;
Hélio David Luís Narciso — 16,95 Valores;
Paulo Alexandre Tavares Ricardo — 15,93 Valores;
Eduardo Manuel Encarnação Ribeiro Condenço — 14,65 Valores.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
mesma Portaria, ficam desta forma notificados da homologação, todos 
os candidatos admitidos ao procedimento concursal acima referido.

Mais se torna público, que a lista de ordenação final dos concorrentes 
se encontra afixada nas instalações da Câmara Municipal e publicada 
na página eletrónica do Município www.cm -arruda.pt.

3 de janeiro de 2017. — A Vice -Presidente da Câmara, Rute Miriam 
Soares dos Santos.

310150428 

 Aviso n.º 977/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, foi homologado por 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de janeiro, a conclusão 
com sucesso do período experimental do trabalhador abaixo indicado:

João Luís Raposo Caetano Bento, para carreira/categoria de Assistente 
Técnico, na sequência do recrutamento do procedimento concursal 
comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, aberto por aviso publicitado na 2.ª série do 
Diário da República n.º 144, de 27 de julho de 2015 e publicitação da 
respetiva admissão na função pública na 2.ª série do Diário da República 
n.º 137, de 19 de julho de 2016.

4 de janeiro de 2017. — A Vice -Presidente da Câmara, Rute Miriam 
Soares dos Santos.

310154008 

 MUNICÍPIO DE BELMONTE

Aviso n.º 978/2017
António Pinto Dias Rocha, Presidente da Câmara Municipal do Mu-

nicípio de Belmonte, torna público, que a Câmara Municipal na sua 


