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EDITAL 
_ _ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: ---- -
-- FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal na reuniao de 29 de janeiro 

de 2018, aprovou altera96es ao Regulamento do Servi90 de Reserva Anual de 

Espa9o - Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros, cuja republicayao se 

anexa ao presente edital como sua parte integrante. ________ _ 

__ Mais torna publico que o regulamento republicado em questao entrara 

em vigor 15 dias seguidos ap6s a sua publicitayao nos termos legais. __ _ 

___ Para constar se lavrou o presente edita l e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares do estilo. --------------

--- Pa9os do Concelho de Ponte de Lima, 12 de fevereiro de 2018. __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Eng.0 Victor Mendes 

Tel 258 900 400 • Fax 258 900 41 0 . Pra~a cia Repubhca • 4990·062 Ponte de uma • geral@cm-pontedelima.pt • www.cm-pontedelima.pt 



PARQUE DE CAMPISMO DA QUINTA DE PENTIEIROS 

REGULAMENTO DO SERVI~O DE RESERVA ANUAL DE ESPA~O 

Enquadramento 

De acordo com o previsto no Decreta-Lei 

39/2008, de 7 de mar<;o, alterado pelo Decreta

lei 228/2009, de 14 de setembro, que consagra 

o novo regime juridico da instala<;ao, 

explora<;ao e funcionamento dos 

empreendimentos turfsticos, as entidades 

exploradoras dos parques de campismo podem 

reservar para os utentes neles alojados e seus 

acompanhantes o acesso e a utiliza<;ao dos 

servi<;os, equipamentos e instala<;oes do 

empreendimento. 

Neste quadro, e observando o disposto no 

regulamento interno do Parque de Campismo 

da Quinta de Pentieiros, foi criado o Servi<;o de 

Reserva Anual de Espa<;o, para campistas e 

caravanistas, numa area delimitada do 

empreendimento, implicando a elabora<;ao e 

aprova<;ao de regulamento proprio. 

Partindo destas premissas e elaborado, ao 

abrigo de competencia regulamentar propria 

prevista no artigo 2412 da Constitui<;ao, 

conjugado com alfnea k) do numero 1 do artigo 

332 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

observando a legisla<;ao em vigor, e aprovado o 

seguinte regulamento interne. 

Artigo 1.!! 

Ambito 

0 regulamento que se segue visa estabelecer as 

condi<;oes de adesao e de funcionamento do 

Servi<;o de Reserva Anual de Espa<;o, doravante 

designado de (RAE), do Parque de Campismo 

da Quinta de Pentieiros, doravante designado 

de (PCQP) e dos objetivos definidos para o 

servi<;o. 

Artigo 2.!! 

Servi<;o de reserva anual de espa~o 

1. 0 RAE e um servi<;o que corresponde a 

reserva, por um perfodo mfnimo de doze 

meses, de uma area limitada, alveolo, no PCQP. 

2. 0 direito a admissao ao RAE e adquirido em 

fun<;ao da reuniao dos requisites definidos no 

artigo 4.2. 

3. A reserva do alveolo podera, caso nao surjam 

quaisquer situa<;oes que ditem o contrario, 

como por exemplo o exerdcio do direito de 

resgate referido no artigo seguinte, ser 

renovavel por iguais e sucessivos perfodos. 

4. Nos termos do numero anterior, a renova<;ao 

do processo associado ao RAE sera, 

obrigatoriamente, concretizada, ate ao decimo 

dia util do mes seguinte a cessa<;ao do contrato 

referido no numero 2 do artigo 4.!!. 

5. A altera<;ao de ambos os titulares da 

instala<;ao resulta na perda de direito sobre o 

alveolo atribufdo. 

6. 0 disposto no numero anterior nao se aplica 

no caso de ocorrer a venda da instala<;ao sendo 

que, neste caso, sera conferido direito de 

preferencia, sob o alveolo, ao respetivo 

comprador. 

Artigo 3.!! 

Resgate da reserva anual 

1. A reserva anual podera ser resgatada pela 

Camara Municipal, por razoes de interesse 

publico, ap6s o decurso do prazo fixado no 

contrato ou ainda em qualquer altura, 

concedendo um prazo maximo de 90 dias 

consecutivos, ao aderente, para entrega do 



alveolo nas mesmas condi~oes em que o 

recebeu. 

2. Nos termos do numero anterior e no caso 

exposto no numero 3 do artigo 6.Q, havera 

Iugar a rest itui~ao das imporUlncias referentes 

aos meses em que, por esta via, nao podem ser 

gozados pelo aderente aos servi~os associados 

ao RAE. 

3. Nos casos em que os aderentes optem pelo 

pagamento mensa!, nao podera ser exigido o 

pagamento dos meses em que os mesmos 

serao impedidos, pelo direito de resgate, do 

gozo dos servi~os associados ao RAE. 

4. Pelo exerdcio do direito ao resgate, nao sera 

devida qualquer tipo de indemniza~ao. 

Artigo 4.Q 

Requisitos de (re)admissao 

1. A admissao ao RAE dependera sempre da 

capacidade de resposta do PCQP para a reuniao 

de determinados pressupostos 

nomeadamente, no que respeita as condi~oes 

necessarias a instala~ao, a saber, espa~o, 

constru~ao do alveolo, ponte de abastecimento 

de energia, bem como os parametres de 

qualidade e singularidade pelos quais o PCQP 

se pretende reger. 

2. A admissao ao RAE s6 podera verificar-se e 

ser considerada valida ap6s o preenchimento e 

entrega da documenta~ao exigida pelo 

formulario de processo RAE, conforme anexo I, 

bem como a assinatura de contrato de reserva 

conforme minuta em anexo II. 

3. As readmissoes ao RAE s6 serao possiveis 

mediante autoriza~ao expressa do responsavel 

pelo PCQP, ap6s avalia~ao do correspondente 

processo. 

Artigo S.Q 

Tarifario e condi~oes por tipo de alveolo 

1. As tarifas a cobrar por alveolo e respetivas 

condi~oes disponibilizadas, sao apresentadas 

no anexo Ill. 

2. As tarifas previstas no anexo Ill serao 

atualizadas, ordinaria e anualmente, em fun~ao 

da taxa de inflar;ao publicada pelo Institute 

Nacional de Estatistlca (por apllca~ao do fndice 

de Prer;os ao Consumidor, sem habitar;ao) 

relativa ao periodo de novembro a outubro, 

inclusive, dos exercicios anteriores aquele em 

que a atualizar;ao produzira efeitos. 

3. A atualiza~ao a que alude o numero anterior 

devera ser feita nos documentos previsionais. 

4. Os valores resultantes da atualizar;ao 

efetuada nos termos do numero 2 serao 

arredondados para a segunda casa decimal 

para 0 multiple de 0,05 € mais proximo. 

5. Sem prejuizo das atualiza~oes anuais 

previstas no numero 2, a Camara Municipal 

pode proceder a atualizar;ao dos va lores das 

Tarifas sempre que o considere justificado. 

6. Sobre as tarifas a cobrar no ambito do RAE 

nao havera Iugar a qualquer tipo de desconto 

ou redur;ao. 

7. Os dois campistas referidos na descri~ao dos 

servi~os inclufdos corresponderao, unica e 

exclusivamente, aos titulares da instala~ao. 

8. Os acompanhantes referidos nas 

observa~oes do tarifario do RAE 

corresponderao: 

a) Aos fi lhos dos titulares da 

instala~ao; 

b) A um filho e uma pessoa, no caso 

dos titulares da instalar;ao apenas terem um 

filho; 



c) E, no caso da inexistencia de fi lhos 

e/ou, no caso, dos titu lares da instalac;:ao nao 

formarem um casal, ate um maximo de duas 

pessoas, cuja identificac;:ao, sera conferida no 

processo de admissao. 

9. Em caso algum, os acompanhantes menores 

de idade, poderao permanecer no PCQP sem a 

presenc;:a de um adulto que por eles possa ser 

responsabilizado. 

10. A identificac;:ao dos titulares, bern como, 

dos acompanhantes sera realizada de acordo 

com o previsto no artigo 8.Q. 

Artigo 6.!! 

Pagamento 

1. 0 pagamento da tarifa correspondente ao 

alveolo ocupado podera assumir a forma de 

pagamento unico (anual) ou pagamento 

mensa I. 

2. 0 contrato referido no numero 2 do artigo 

4.Q, fara referenda ao valor total a liquidar pelo 

aderente, de acordo com o tipo de alveolo e 

numero de acompanhantes, bern como a forma 

de pagamento escolhida de acordo com o 

numero anterior. 

3. 0 pagamento unico sera obrigatoriamente 

efetuado aquando da assinatura do contrato 

referido no numero 2 do artigo 4.Q ou, no caso 

de haver Iugar a renovac;:ao da reserva anual, 

ate ao decimo dia util do mes seguinte a sua 

cessac;:ao. 

4. 0 pagamento mensal, de acordo com as 

tarifas aplicaveis, sera impreterivelmente 

real izado ate ao decimo dia util de cada mes, 

podendo ser efetuado na recec;:ao da Quinta de 

Pentieiros em numerario, cheque e por 

multibanco, ou atraves de transferencia 

bancaria para conta a designar para o efeito. 

5. Os valores do contrato a que se refere o 

numero 2 do artigo 4.!!, poderao vir a ser 

alterados em func;:ao de eventuais altera<;:oes 

verificadas nas ida des dos acompanhantes. 

6. 0 pagamento dos valores associados a cada 

estad ia, a saber, instalac;:ao eletrica e, quando 

aplicavel, estacionamento de viaturas, 

pernoitas e animais de companhia, sera 

obrigatoriamente efetuado, no dia do check

out, ate as 19 horas. 

7. 0 pagamento dos valores devidos por 

eventuais visitas, associadas a um processo de 

RAE, bern como ao estacionamento das suas 

viaturas, e obrigatoriamente efetuado no 

memento do check-in, nos termos do artigo 

seguinte. 

Artigo 7.!! 

Visitas e pernoitas 

1. Para efeitos do presente regulamento, 

con side ra-se: 

a) Visita, quem nao se encontrar munida 

de materia l de campismo; 

b) Pernoita, quem nao se encontrar 

munido de material de campismo e que tenha 

por objetivo pernoitar na instalac;:ao associada a 

um processo de RAE. 

2. A(s) visita(s) s6 poden1(ao) entrar e 

permanecer no PCQP, diariamente, durante o 

horario de funcionamento da recec;:ao, ou seja, 

das 08h:OOm as 21h :OOm, e, ainda, quando se 

verificarem, cumulativamente, as seguintes 

condi<;:oes: 

a) Estar, no ato da admissao da(s) visita(s), 

urn titular ou urn acompanhante da instalac;:ao 

em RAE visitada, com idade igual ou superior a 

18 anos; 

b) Haver Iugar a permanencia, durante o 

periodo da visita, quando a(s) visita(s) 



representar(em) um indivfduo ou ind ivfduos 

menores de 18 anos, de um titu lar ou de um 

acompanhante da instala~ao em RAE visitada, 

com idade igual ou superior a 18 anos, que 

possa ser responsabilizado pela(s) visita(s). 

c) Haver Iugar ao pagamento, no momento 

do check-in, consoante a visita configure uma 

crian~a ou um adulto, do respetivo valor, de 

acordo com previsto no tarifario do PCQP; 

d) Circular acompanhado do respetivo 

cartao de controlo. 

3. A(s) pernoitas(s) s6 pode(m) entrar no PCQP 

quando se verificarem, cumulativamente, as 

seguintes condi~oes: 

a) Estar, no ato da admissao da(s) 

pernoita(s), um titu lar ou um acompanhante da 

i nstala~ao em RAE que a(s) acolhera, com idade 

igual ou superior a 18 anos, salvo se a(s) 

pernoita(s), sendo maior de idade, estiver(em) 

autorizada(s) e identificada(s) por escrito, com 

aviso previo ao PCQP, por um dos titulares da 

i nstala~ao em RAE que a(s) acolhera; 

b) Haver Iugar a permanencia, durante o 

perfodo em que a pernoita permanecer no 

PCQP, quando a(s) pernoita(s) representar(em) 

um indivfduo ou indivfduos menores de 18 

anos, de um titular ou de um acompanhante da 

i nstala~ao em RAE que a(s) acolhera, com idade 

igual ou superior a 18 anos, que possa ser 

responsabilizado pela(s) pernoita(s). 

c) Circular acompanhado do respetivo 

cartao de controlo; 

d) Efetuar o check-out do PCQP, 

respeitando o previsto nas alfneas a) e b) 

anteriores, ate as OOh:OOm do dia de said a. 

4. As pernoitas aplica-se o previsto no numero 

6 do artigo 6.2., no que concerne ao pagamento 

dos valores devidos pela estadia. 

5. A estadia da(s) pernoita(s) nao pode implicar 

a montagem de qualquer material ou 

equipamento extra, como sejam tendas, no 

alveolo. 

6. Nos termos do numero anterior, caso seja 

necessario a montagem de material de 

campismo, sera apenas permitida a sua 

instala~ao na zona do PCQP destinada a tendas 

ou a caravanas e autocaravanas, passando a 

pernoita a condi~ao de campista e, por 

conseguinte, havendo Iugar, obrigatoriamente, 

a abertura de processo proprio junto da 

rece~ao, passando a estadia a reger-se pelo 

regulamento do PCQP. 

7. As visitas e pernoitas nao se aplicam as 

cond ic;oes especiais previstas para os aderentes 

ao RAE em materia de estacionamento de 

viaturas, pelo que, caso pretendam dar entrada 

da sua viatura no PCQP, ficam sujeitos a 

verifica~ao da disponibilidade para a entrada da 

viatura no PCQP e a aplica~ao da respetiva 

tarifa prevista no tarifario do PCQP. 

8. As pernoitas estao impedidas de receberem 

visitas e pernoitas. 

9. Quaisquer prejufzos ou danos causados pelas 

visitas e pernoitas, serao, em ultimo caso, da 

responsabilidade dos titulares do RAE visitado 

ou que acolheu a(s) pernoita(s), aplicando-se, 

em caso de necessidade, o disposto no artigo 

12.2. 

10. As visitas e pernoitas aplica-se, com as 

eventuais necessarias adapta~oes, o disposto 

no presente regulamento e sem prejufzo deste, 

o disposto no regulamento do PCQP. 

11. A entidade exploradora reserva-se o direito 

de limitar o numero de visitas e pernoitas, 

recebidas diariamente por processo, ou mesmo 



a proibi~ao da entrada das mesmas pelo 

perfodo temporal que venha a ser defi nido. 

Artigo 8.!! 

ldentifica~ao 

1. De acordo com cada tipo de alveolo serao 

atribufdos, aos t itulares e acompanhantes, os 

devidos cartoes de controlo, um dfstico de 

livre-transite para uma unica viatura com o 

numero do correspondente processo de RAE, 

um dfstico para uma unica insta la~ao (ca ravana, 

autoca ravana ou atrelado tenda) e para o 

avan~ado e/ou cozinha. 

2. Os cartoes referidos no numero anterior, 

pessoais e intransmissfveis, acompanharao 

sempre o utente durante o perfodo de 

permanencia no PCQP e serao, 

obrigatoriamente, entregues no memento da 

safda do PCQP (check-out), assim como, 

levantados no memento da entrada no PCQP 

(check-in). 

3. Os cartoes de controlo referidos no numero 

2 conferem, o acesso a Quinta Pedag6gica da 

Quinta de Pentieiros, sem qualquer custo 

adicional. 

4. 0 dfstico da viatura sera colocado em local 

visfvel e acompanhara a mesma nas entradas 

no PCQP, durante o perfodo de permanencia no 

mesmo. 

5. Para as viaturas de utentes de alveolos que 

nao prevejam a possibilidade da co loca~ao de 

viaturas sera disponibilizado, mediante 0 

pagamento da tarifa prevista no anexo Ill, um 

local de estacionamento dentro do PCQP, bem 

como o respetivo dfstico de i dentifica~ao para 

uma unica viatura por processo. 

6. Os dfsticos das viaturas serao, 

obrigatoriamente, entregues e levantados na 

rece~ao do PCQP nos mementos das safdas e 

ent radas no mesmo. 

7. Os utentes deverao apresentar os cartoes de 

controlo e os dfsticos sempre que estes lhes 

sejam solicitados, sendo que a inexistencia 

do(s) mesmo(s) sera motivo para o 

impedimento da entrada de utentes e viaturas 

no PCQP. 

8 . Os dfsticos da i nstala~ao e restantes 

equipamentos sao colocados em local visivel do 

exterior e af permanecerao. 

Artigo 9.!! 

Direitos dos aderentes ao RAE 

Os aderentes ao RAE tern dire ito a: 

a) Usufruir das condi~oes divulgadas 

para o t ipo de alveolo escolhido; 

b) Utilizar as restantes infraestrutu ras 

do PCQP e da Qu inta de Pentieiros de acordo 

com o disposto nos respetivos regulamentos e 

normas publicitadas; 

c) A receber visitas e pernoitas nas 

condi~oes previstas no artigo 7.2; 

d) Conhecer as tarifas praticadas no 

ambito do RAE; 

e) Exigir a apresenta~ao do livro de 

reclama~oes, mesmo no caso de expulsao; 

f) Exigir a emissao de faturas/recibos 

referentes aos valores cobrados pelos serv i~os 

utilizados; 

g) lmpedir a entrada no seu alveolo, 

salvo em casos de comprovada necessidade ou 

de a~oes de de vistoria a realizar de acordo 

com numero 7 do artigo seguinte. 

h) Proceder, uma vez por ano, e 

sempre em local apropriado, no perfodo 

referido no numero 2 do artigo seguinte, a 
lavagem da sua instala~ao. 



Artigo 10.!! 

Deveres e obriga~oes dos aderentes ao RAE 

1. Os aderentes ao RAE tern o dever e a 

obriga~ao de cumprir, cabalmente, com o 

disposto no presente regulamento, e sem 

prejufzo deste, como disposto no regulamento 

do PCQP, bern como, de instruir os 

acompanhantes, visitas e pernoitas, associadas 

ao seu processo de RAE, e por quem sao, em 

ultimo caso, responsaveis, para 0 igual 

cumprimento dos mesmos. 

2. Em paralelo ao cumprimento do disposto no 

regulamento do PCQP, em materia de deveres, 

aos aderentes ao RAE, obriga-se a: 
a) Manuten~ao exata do limite do 

alveolo definido pelo PCQP. 

b) Retirada das estruturas do tipo 

tolde/abrigos, durante 0 periodo de epoca 

baixa, por razoes de estetica e seguran~a, 

exceto nos periodos de ocupa~ao do alveolo. 

3. Aos aderentes ao RAE obriga-se, ainda, ao 

levantamento de todo o equipamento e 

material, incluindo telas de chao, em presen~a 

no alveolo, durante 10 dias uteis, por motives 

de limpeza e desinfe~ao da area do mesmo. 

4. No decorrer do periodo referido no numero 

anterior, apenas podera permanecer no alveolo 

a instala~ao {caravana, autocaravana ou 

atrelado tenda desmontado). 

5. 0 levantamento a que se refere o numero 2 

e obrigat6rio e, caso se verifique a renova~ao 

da reserva anual, de acordo com o disposto no 

numero 3 do artigo 2.!!, sera, 

impreterivelmente, realizado num prazo 

maximo de 3 anos a contar da data da adesao 

ao RAE ou do ultimo levantamento. 

6. 0 levantamento a que se refere o numero 2, 

podera ocorrer em qualquer altura do ano, 

obrigando-se, para tal, o t itular da i nsta la~ao a 

comunicar a rece~ao, sob pena do 

procedimento nao ser considerado valido, a 

data do levantamento, para efeitos de 

contabiliza~ao do perfodo de 10 dias uteis 

exigi do. 

7. 0 titular da insta la~ao, caso opte pelo 

levantamento de t res em tres anos, tera que 

concordar com uma a~ao de vistoria a realizar, 

na insta la~ao e restante equipamento e 

material em presen~a no alveolo, no decorrer 

dos anos em que nao haja Iugar ao 

levantamento. 

8. Caso haja Iugar ao previsto no numero 3 do 

artigo 2.!! e realizado o procedimento referido 

no numero 4 do mesmo artigo, e caso a 

insta la~ao tenha sido deslocada para zona 

autorizada no PCQP, sera a instala~ao 

impreterivelmente deslocada, para o alveolo, 

ate ao decimo dia util do novo contrato 

estabelecido. 

9. Caso nao haja Iugar a renova~ao do processo 

de RAE, a instala~ao e restante equipamento, 

sera impreterivelmente removida do PCQP ate 

ao decimo dia util ap6s a cessa~ao do contrato. 

Artigo 11.!! 

Proibi~oes 

Para alem do cumprimento do disposto, em 

materia de proib i~oes, no Regulamento do 

PCQP e nas normas publicitadas na Quinta de 

Pentieiros, aos aderentes ao RAE e 

estritamente proibido: 

a) A i ntrodu~ao pessoas e/ou animais 

no PCQP, sem o conhecimento dos 

trabalhadores do mesmo; 

b) A utiliza~ao de todo e qualquer 

equipamento e infraestrutura disponibilizada 



no PCQP, sem ser para o fim a que a mesma se 

destina; 

c) Colher e/ou fazer uso de todo e 

qualquer material perten~a da Qu inta de 

Pentieiros, bem como colher todo e qualquer 

produto da produ~ao agropecuaria e florestal 

da Quinta de Pentieiros; 

d) A coloca~ao e uso de 

eletrodomesticos como sejam, maquinas de 

lavar e secar roupa e loi~a, no interior do 

alveolo, bem como, o uso de outros 

equipamentos e ferramentaria de trabalho; 

e) Fazer entrar, possuir e usar botijas 

de gas convencionais no PCQP; 

f) A lavagem, ou a~ao similar, de toda 

e qualquer viatura no interior do PCQP; 

g) Estacionar viaturas fora do alveolo, 

para os casos em que o alveolo preveja essa 

possibilidade, ou fora das zonas de 

estacionamento disponibilizadas para o efeito, 

para os restantes casos; 

h) A insta la~ao/cria~ao, no alveolo, de 

qualquer elemento/objeto estranho cuja 

remo~ao, ao ser ordenada pelo responsavel do 

PCQP, nao seja de extrema facilidade, assim 

como, e proibido realizar sementeiras e 

planta~oes no interior do alveolo, com exce~ao 

do previsto na alfnea seguinte; 

i) A i nstala~ao/cria~ao de muros/sebes 

artif iciais, para efeitos de delimita~ao do 

alveolo, sendo apenas permitido complementar 

a estrutura de divisao do alveolo, com material 

vegetal autorizado pelo responsavel do PCQP; 

j) Fazer uso do fogo no alveolo, exceto 

se forem utilizados equipamentos de queima 

autorizados para cozinhar alimentos e, que os 

mesmos cumpram com as demais regras de 

seguran~a contra riscos de incendio; 

k) 0 uso de toda e qualquer cobertura 

de solo que nao permita o arejamento (sugere

se o uso de rede de ensombramento); 

I) limitar, bem como, ocupar com 

qualquer equipamento ou objeto, qualquer 

zona exterior a area do alveolo. 

Artigo 12.!! 

Responsabilidade dos aderentes ao RAE 

1. Todos os acidentes provocados por utentes, 

ou pelo mau estado do eventual material ou 

equipamento introduzido nos alveolos, sao da 

sua unica e exclusiva responsabil idade ou, no 

caso de utentes menores, suas visitas e 

pernoitas, dos titulares do processo de RAE 

imputavel. 

2. Todos os danos ou prejuizos causados pelos 

utentes em insta la~oes, equipamentos e 

materiais do PCQP serao obrigatoriamente 

repostos pelos mesmos observando, para o 

efeito, a sua s itua~ao e estado inicial. 

3. Nos termos do numero anterior, caso nao 

seja viavel a reposi~ao da situa~ao e estado 

inicial pelos utentes, a entidade exploradora 

encarregar-se-a dessa mesma reposi~ao 

enviando, posteriormente, notifica~ao ao 

responsavel pela reserva para que proceda ao 

pagamento do custo total da repos i~ao . 

4. Sera da responsabi lidade dos campistas 

titulares todo e qualquer prejufzo causado no 

interior do alveolo, incluindo por furtos, 

resu ltante da permanencia, ap6s o check-out, 

de: 

a) Equipamentos ligados a energia 

eletrica ou em funcionamento, exceto 

frigorificos. 

b) Portas e janelas da instala~ao, nao 

trancadas ou abertas. 



Artigo 13.!! 

Responsabilidade por danos ou prejuizos 

1. A entidade exploradora nao se responsabi liza 

pela ocorrencia de danos, furtos ou incend ios 

nos veicu los, material ou quaisquer outros 

objetos perten~a dos aderentes ao RAE. 

2. A entidade exploradora nao sera responsavel 

por todo e qualquer dano provocado por 

intemperies, direto ou indireto, por quedas de 

arvores, nos aderentes ao RAE e seus materiais, 

equipamentos e bens. 

3. A entidade exploradora nao e ainda 

responsavel pela averigua~ao e i dentifica~ao e 

comunica~ao dos danos, furtos ou roubos 

referidos nos numeros 1 e 2. 

Artigo 14!! 

Condi~oes gerais de instala~ao em RAE 

1. Os aderentes ao RAE apenas poderao, tendo 

em considera~ao o tipo de alveolo escolhido, 

instalar no alveolo uma unica caravana, 

autocaravana ou atrelado tenda, um unico 

avan~ado e/ou cozinha, nao podendo assim, 

instalar qualquer outro equ ipamento ou 

infraestrutura. 

2. Em caso algum sera permitida a coloca~ao da 

instala~ao, assim como, dos equipamentos 

previstos para cada tipo de alveolo a menos de 

1 metro do(s) limite(s) do alveolo que 

confrontem com outros alveolos. 

3. E interdita a utiliza~ao de coberturas laterais 

com a finalidade de prote~ao dos 

equipamentos/instala~5es em presen~a no 

alveolo. 

4. E apenas permitida a uti l iza~ao de coberturas 

superiores colocadas sobre os 

equipamentos/i nstala~oes em presen~a no 

alveolo e, quando as mesmas preencherem, 

cumulativamente, os seguintes requisites: 

a) A rea~ao ao fogo dos materiais 

utilizados na cobertu ra superiores deve ser, no 

minimo, da classe M2; 

b) As coberturas superiores devem 

possuir condic;5es de resistencia minima aos 

agentes atmosfericos de modo a garantir a 

seguranc;a das pessoas e dos equipamentos; 

c) As coberturas superiores devem 

apenas cobrir as caravanas, avanc;ados e/ou 

cozinhas e nao a totalidade do alveolo; 

d) As coberturas superiores nao 

podem apresentar so lu~oes de continuidade 

entre si; 

e) As coberturas superiores nao 

podem provocar impactos no meio ambiente 

envolvente; 

f) As coberturas superiores devem ser 

f ixadas ao solo de modo a que nao constituam 

um elemento inamovivel; 

g) As coberturas superiores, de modo 

algum, poderao ser f ixadas por espias as 

arvores; 

h) Em caso algum as coberturas 

superiores podem ser de plastico, rafia, ou 

material similar; 

i) As coberturas superiores deverao, se 

possfvel, possuir uma cor uniforme e que se 

dilua nas cores dos elementos natu rais em 

presen~a no espac;o (ex. castanhos, verdes). 

5. A ligac;ao de tomadas nos pontos de 

abastecimento de energia disponibil izados nos 

quadros eh~tricos existentes, s6 podera 

verificar-se durante o periodo de permanencia 

no PCQP sendo, obrigat6rio, a sua remo~ao no 

restante periodo. 

6. Podera ser possfvel a ut i liza~ao de mais mais 

do que uma tomada se, cumulativamente, 

forem cumpridas as seguintes condic;oes: 



a) lnformar o rececionista que sao 

pretendidos dois pontos de luz; 

b) Haver Iugar ao pagamento da tarifa 

dos dois pontos de luz; 

c) Sob o compromisso de que se 

chegarem utentes de outros alveolos e 

necessitarem da liga~ao a que tern direito, 

retirarem a segunda liga~ao pese embora, 

independentemente do tempo que esta esteve 

ligada, nao haver Iugar a anula~ao da rubrica e 

a mesma ter sempre que ser paga, 

inclusivamente nesse dia; 

d) Sob o compromisso de que, quando 

0 segundo ponto de luz ja nao for necessaria de 

que sera prontamente informada a rece~ao. 

Artigo 15.2 

Acesso ao alveolo 

1. 0 acesso ao alveolo sera permitido durante 

todo o ano, com exce~ao dos periodos 

compreendidos 

a) Entre as 21h:00m do dia 21 de 

dezembro e as 09h:OOm do dia 26 de 

dezembro, quando o dia de Natal coincida com 

uma ter~a-fe ira; 

b) Entre as 21h:OOm do dia 22 de 

dezembro e as 09h:OOm do dia 26 de 

dezembro, quando o dia de Natal coincida com 

uma segunda-feira; 

c) Entre as 21h:OOm do dia 23 de 

dezembro e as 09h:OOm do dia 27 de 

dezembro, quando o dia de Nata l coincida com 

um sabado; 

d) Entre as 21h:00m do dia 23 de 

dezembro e as 09h:OOm do dia 26 de 

dezembro, nos restantes casos. 

2. Em caso algum poderao aceder viaturas ao 

alveolo ap6s as OOh:OOm. 

3. Sempre que se verifique o acesso ao alveolo, 

independentemente do motivo e do tempo 

envolvidos, e obrigat6rio proceder cumprir com 

o procedimento de check-in, antes da entrada 

no PCQP, bern como com o procedimento de 

check-out, no momento da safda do mesmo. 

Artigo 16.2 

lnstala~oes e equipamentos abandonados 

1. Considera-se que a instala~ao, e demais 

equipamentos e materials presentes no 

alveolo, se encontram abandonados quando: 

a) Se verificar o nao pagamento das 

tarifas, bem como o cumprimento dos 

respetivos prazos, correspondentes ao alveolo 

atribuldo, conforme o disposto no artigo 6.2 e 

no artigo 18.2; 

b) For aplicado o procedimento de 

abandono compulsive previsto no numero 1 do 

artigo 20.2. 

2. Caso se verifique que a instala~ao, 

equipamentos e materials se encontram 

abandonados, sera avisado o campista titular 

por carta registada com aviso de rece~ao, para 

que proceda, dentro do prazo estipulado na 

mesma, a regulariza~ao da situa~ao em termos 

de pagamento e a remo~ao da instala~ao do 

PCQP. 

3. Caso haja Iugar ao nao cumprimento dos 

prazos e formas de pagamento presentes na 

carta a enviar de acordo com o numero 

anterior: 

a) Sera instaurado o correspondente 

processo de execu~ao fiscal e judicial se 

necessario; 

b) A instala~ao, equipamentos e 

materials incorrem no disposto no artigo 

seguinte. 



4. Por razoes que se prendem com a gestao do 

PCQP, podera a entidade gestora, nos termos 

do numero anterior, proceder a remo~ao da 

i nstala~ao, equipamentos e material referidos 

no numero anterior, para um local proprio. 

Artigo 17.!! 

Perda de direito sobre instala~ao e 

equipamento 

1. Caso se verifique o nao cumprimento dos 

prazos e das formas de pagamento presentes 

na carta a enviar de acordo com o numero 2 do 

artigo anterior, considera-se que ha Iugar a 

perda imediata de direito, por parte do seu 

t itular, sabre a instala~ao, equipamento e 

material. 

2. Nos termos do numero anterior a instala~ao, 

equipamento e material que incorram na 

perda, ficam ao dispor da entidade exploradora 

do PCQP. 

Artigo 18.!! 

Desistencia do RAE 

1. Caso haja Iugar a desistencia do RAE, obriga

se, a desocupa~ao total do alveolo ate ao 

ultimo dia em que vigora o contrato 

estabelecido, bem como a l iqu ida~ao do 

montante em divida, caso o aderente tenha 

optado pelo pagamento mensal. 

2. 0 nao cumprimento do disposto no numero 

anterior implica a ap lica~ao do artigo 16.!! e 

artigos relacionados. 

3. Em caso de desistencia, tendo em 

considera~ao os pressupostos do RAE, reserva

se, ao PCQP, o direito da nao readmissao a este 

servi~o. 

4. Em caso de desistencia nao havera Iugar, 

salvo o previsto no numero seguinte, a 

qualquer restitui~ao de importancias pagas ou 

redu~ao do valor do contrato estabelecido. 

5. Apenas havera Iugar a rest i tui~ao de 

importancias ou a redu~ao do valor do 

contrato, de acordo com o modo de 

pagamento escolhido, se a desistencia resultar 

da ocorrencia de situa~oes excecionais, como 

morte ou acidente de individuos, assim como 

dificuldades econ6micas que inviabilizem a 

fru i~ao dos servi~os associados ao RAE. 

6. Nos terrnos do numero anterior, o aderente, 

obriga-se ao envio do pedido de 

restitui~ao/red u~ao, devidamente 

fundamentado, por escri to, via e-mail ao fax, 

para a entidade exploradora do PCQP. 

7. As restitui~5es/ red u~5es estao sempre 

dependentes de despacho, nesse sentido, do 

Presidente da Clmara Municipal. 

Artigo 19.!! 

Disposi~oes diversas 

1. A limpeza de vegeta~ao existente no interior 

do alveolo e obrigat6ria e da responsabilidade 

do utente. 

2. Para efeitos de limpeza da vegeta~ao, o 

titular da instala~ao/processo podera, caso lhe 

seja impossivel, solicitar com a devida 

antecedencia ao PCQP a realiza~ao desse 

servi~o desde que: 

a) Proceda ao pagamento da tarifa 

correspondente a presta~ao do servi ~o, 

definida no anexo Ill; 

b) Desocupe o alveolo ou, a area a 

limpar no interior do mesmo, para efeitos de 

limpeza. 

3. A admissao de animals (caes) ao PCQP so se 

verificara: 

a) Se a ra~a dos animals em causa nao 

for considerada perigosa; 

b) Mediante o pagamento da tarifa 

prevista no tarifario em vigor no PCPQ ou da 



tarifa mensa! correspondente ao valor aplicavel 

a um acompanhante classificado como crian~a; 

c) Mediante o compromisso, se 

provocarem disturbios, como por exemplo 

ruido, que serao ret irados de imediato do PCQP 

e de que nao poderao ser novamente 

admitidos no PCQP; 

d) Mediante o compromisso de que 

nunca permanecerao no PCQP sem que esteja 

presente um titular ou acompanhante maior de 

idade; 

e) Mediante o compromisso que 

durante a sua permanencia no PCQP, a exce~ao 

de eventuais passeios, acompanhados sempre 

pela trela, serao mantidos presos no interior 

alveolo; 

f) Mediante o compromisso por parte 

dos t itulares do processo de RAE, que 

procederao a remo~ao, para local apropriado, 

dos dejetos do animal; 

g) Mediante o compromisso de que 

todos os eventuais estragos ou danos 

provocados pelos animais serao, integralmente, 

suportados pelo seu responsavel. 

4. A entidade exploradora reserva-se o direito 

de exigir a documenta~ao do animal que 

comprove o cumprimento das exigencias legais 

em materia de identifica~ao, registo e sanidade 

do mesmo. 

5. Com a devida exce~ao para OS caes guia, a 

entidade exploradora reserva-se o direito de 

limitar 0 numero de animais por processo, ou 

mesmo a proib i~ao da entrada dos mesmos 

pelo periodo temporal que venha a ser 

definido. 

Artigo 20.!! 

San~oes 

1. Sem prejufzo dos numeros seguintes, o nao 

cumprimento de qualquer regra presente neste 

regulamento e, sem prejuizo do mesmo, no 

Regulamento do PCQP, implicara, 

independentemente da aplicac;ao das 

contraordena~oes que ao caso couberem, o 

abandono compulsive do PCQP e a respetiva 

anulac;ao do processo de RAE, e 

consequentemente, a resolu~ao do contrato 

estabelecido. 

2. Nos termos do numero anterior, a ser 

aplicado o procedimento de abandono 

compulsive do PCQP: 

a) Serao os utentes envolvidos no 

procedimento de abandono compulsive 

expulsos do PCQP, ficando impedidos de entrar 

novamente na Quinta de Pentieiros, ate 

instru~ao em contrario por parte do 

responsavel pelo PCQP; 

b) Havera Iugar a ap lica~ao imediata 

do previsto no artigo 16.!! e artigos 

relacionados, no que respeita a instalac;ao, 

material e equipamentos dos utentes 

envolvidos no proced imento de abandono 

compulsive. 

3. No caso de se verificar mora no 

pagamento, de acordo com o referido no 

artigo 6.!!, o aderente fica obrigado, para alem 

do valor em dfvida, ao pagamento de uma 

indemniza~ao igual a 25% daquele que for 

devido. 

4. 0 nao cumprimento dos prazos de 

pagamento referidos no artigo 6.!!, implicara, 

ainda, verificando-se a ausencia do pagamento 

de duas mensalidades, a aplicac;ao do disposto 

no artigo 16.Q e artigos relacionados. 



5. 0 nao cumprimento do disposto em materia 

de visitas e pernoitas resu lta, no caso de serem 

desrespeitados os horarios de check-out, no 

pagamento da respetiva tarifa adicional e, nos 

restantes casos, incluindo o nao pagamento das 

tarifas adicionais, no impedimento, a tftulo 

definitivo, da possibilidade do processo de RAE 

visitado ou que acolheu as pernoitas, de 

receber novas visitas e pernoitas. 

6. A perda ou extravio dos cartoes e/ou dfsticos 

implica o pagamento de uma multa no valor de 

5,00€/unidade, com IVA inclufdo, sendo que a 

entrega dos novos cartoes e/ou dfsticos estara 

sempre dependente da sua disponibilidade em 

stock. 

7. 0 nao cumprimento do disposto no numero 

9 do artigo 10.Q, determina a classifica~ao, da 

instala~ao e restante equipamento presentes 

no alveolo, como material e equipamento 

abandonado, aplicando-se o disposto no 

numero 2 do artigo 16.2 e artigos relacionados. 

8. 0 nao cumprimento do previsto nas alfneas 

f) e g) do numero 1 do artigo 1l.Q, determina o 

impedimento, a tftulo definitivo, da entrada da 

viatura em causa no PCQP. 

9. 0 nao cumprimento dos compromissos 

referidos no numero 4 do artigo 19.Q, 

determina o impedimento, a tftulo definitive, 

da entrada do animal de companhia em causa 

no PCQP. 

10. Nos termos do numero 1 e da alfnea a) do 

numero 2 do presente artigo, podera ser 

solicitada a i nterven~ao da Autoridade Policial 

para fazer cumprir com a ordem de abandono 

compulsive. 

Artigo 21.!! 

Casos omissos 

1. Os cases omissos serao resolvidos pela 

entidade exploradora, tendo em aten~ao os 

prindpios expressos no presente regulamento, 

no regulamento interno do PCQP e na 

l egisla~ao em vigor. 

2. 0 responsavel pelo empreendimento pode 

estabelecer provisoriamente as regras a adotar 

no sentido do uso adequado das i nsta l a~oes, 

quando tal se mostre necessario para assegurar 

a ordem interna e o respeito pelos objetivos e 

princfpios expressos no presente regulamento. 

Artigo 22.!! 

Entrada em vigor 

0 presente regulamento, depois de aprovado 

pela Camara Municipal, entra em vigor no 

prazo de quinze dias seguidos ap6s a sua 

publ icita~ao nos termos I ega is. 



Tipo de Alveolo 

A 

B 

c 

Acompanhantes 

Acompanhantes 
Animals de 
companhia 

Visitas/ Pernoitas 
lnstala~ao eletrica 

{6 Amperes) 

Limpeza do alveolo 

Estacionamento 

m
2 

adicional 

Notas: 

Anexo lll 
Tarifario 

Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros 
Reserva Anual de Espa~o 

Descri~ao dos Comp. Larg. Area 
Servi~os incluidos 

2 Campistas, 11m 6,5m 71m' 
caravan a, 11m 8,5m 93ml 

avan~ado, espa~o 

de lazer, carro e 11m 10m 110m 2 

piscina 
2 Campistas, 8m 6,5m 52ml 

caravana, 8m 8,5m 68m' 
avan~ado,espa~o 

Bm 10m 80m2 

de lazer e piscina 

2 Campistas, 6m 8,5m 51m' 
caravana, espa~o 

6m 10m 60m 
2 

de lazer e piscina 

Observa~oes 

Crian~a (~3 e <12 anos) e Senior ~65 a nos) 

Adulto (~ 12 anos) 

Tarifa 

64,00€/mes 
84,00€/mes 

99,00€/mes 

47,00€/mes 
61,00€/mes 

72,00€/mes 

46,00€/mes 

54,00€/mes 

Tarifa 

6,50€/mes* 

9,00€/mes 

6,50€/mes* * 

- Tarlfario Parque de Campismo 

Quando utilizada 
2,00€/dia 

56 em dias da semana 7,50€/alveolo 
Apenas 1 viatura 0,50€/dia 

- 0,90€/m' 

Tarifas com IVA incluldo a 6%. 
* Desconto de 40% para terceiro acompanhante e seguintes, desde que os mesmos sejam filhos de um dos titulares 

da instala~ao. 
** Em alternativa podera optar-se pela aplica~ao da tarifa diarla, conforme a epoca, em vigor no Parque de 

Campismo da Quinta de Pentieiros. 


