MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

REGULAMENTO DOS PERÍODOS DE ABERTURA E
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO
PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONCELHO DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA.

PREÂMBULO

O presente Regulamento visa introduzir algumas alterações ao
Regulamento existente elaborado segundo o Decreto - Lei n.º 48/96, de 15 de
Maio , em vigor desde 1997, alterações essas que passam pela fixação do
montante das coimas e pela definição do horário de funcionamento dos vários
estabelecimentos a que o mesmo se aplica.
Tendo em conta que a grande afluência de pessoas e turistas na nossa
região se verifica no Verão, conscientes que esta época potencia um aumento
muito significativo de rendimentos, como forma de apoiar e fomentar o turismo
local, além de melhorar a prestação de serviços, é estabelecido um horário de
funcionamento sazonal que tenha esse desiderato em consideração.
Consagra-se ainda a possibilidade de alargar o horário de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais desde que as circunstâncias o justifiquem, de
forma a abranger quer as épocas festivas quer o horário de trabalho dos
trabalhadores agrícolas.
Nestes termos, e tendo em conta as excepções legalmente permitidas em
tais casos decorrentes duma actividade turística temporariamente irregular,
definir-se-á um horário de Inverno que vigorará entre Outubro e Dezembro e de
Janeiro a Junho inclusive e um horário de Verão que vigorará entre Julho e
Setembro inclusive.
Assim , nos termos do art.º 241 da C.R.P., e art.º 53 n.º 2 alínea a) e art.º 64
n.º 6 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Assembleia Municipal de Freixo de Espada
à Cinta em Sessão Ordinária de 7 de Fevereiro de 2003, sob proposta da Câmara
Municipal aprovou o presente diploma.
O projecto de Regulamento foi objecto de apreciação pública mediante a
publicação de aviso na II Série do Diário da Republica.
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Art.º 1º
Âmbito de aplicação
A fixação dos períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de
venda ao público e de prestação de serviços, a que se refere o art.º 1 do
Decreto Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, situados na área do Município de Freixo
de Espada à Cinta, rege-se pelo presente Regulamento.

Art.º 2º
Períodos de funcionamento
1 – Os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, situados
na área do município de Freixo de Espada à Cinta podem estar abertos entre as 6
e as 24 horas de todos os dias da semana.
2 – Compete ao detentor do estabelecimento, tendo em atenção o previamente
aconselhado pela Associação Comercial Industrial e Serviços de Freixo de
Espada à Cinta, afixar no mesmo o respectivo horário enquadrado entre os
limites definidos no ponto anterior.

Art.º 3º
Regimes especiais
1- Exceptuam-se do disposto no artigo anterior, ficando sujeitos a regimes
especiais de funcionamento, os seguintes estabelecimentos:
a) Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares e self-services
( todos os dias da semana):
Época de Inverno
(1 de Out. a 31 de Dezembro e
de 1 de Janeiro a 30 de Junho)

Abertura-------------- 6 h

Época de Verão
(1 de Julho a 30 de Set.)

Abertura-------------- 5 h
Encerramento-------- 3 h

Encerramento-------- 2 h
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b) Clubes, cabarets, boîtes, dancings, casas de fado e estabelecimentos
análogos ( todos os dias da semana ):
Época de Inverno
(1 de Out. a 31 de Dezembro e
de 1 de Janeiro a 30 de Junho)

Abertura-------------- 6 h

Época de Verão
(1 de Julho a 30 de Set.)

Abertura--------------- 6 h
Encerramento--------- 5 h

Encerramento-------- 4 h

Art.º 4º
Funcionamento permanente
Poderão funcionar com carácter de permanência:
a) Os estabelecimentos situados em postos abastecedores de combustíveis de
funcionamento permanente;
b) Os estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento
turístico, tal como se encontram definidos no DL n.º 328/86, de 30 de
Setembro.

Art.º 5º
Restrições e alargamentos
1- Em casos devidamente justificados, poderá a Câmara Municipal
restringir o horário de funcionamento dos estabelecimentos sempre que
razões de segurança ou de protecção da qualidade de vida dos cidadãos o
imponham.
2- Em casos pontuais, como por exemplo datas festivas, devidamente
justificados, poderá a Câmara Municipal alargar o horário de
funcionamento dos estabelecimentos sempre que os interesses de certas
actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo, o aconselhe.
3- O alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais previsto no número anterior poderá implicar a alteração quer da
hora de abertura quer da hora de encerramento dos estabelecimentos
comerciais.
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3- Nos casos abrangidos pelo número anterior, competirá ao Presidente da
Câmara Municipal informar com a antecedência devida as autoridades
policiais competentes.

Art.º 6º
Pedido de alargamento
O pedido de alargamento do horário de funcionamento será apresentado em
requerimento devidamente fundamentado e dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal.

Art.º 7º
Parecer e consulta
1- Para a decisão do pedido de alargamento, a Câmara Municipal solicitará
parecer à Junta de Freguesia da área em que se situe o estabelecimento.
2- O parecer referido no número anterior tem carácter consultivo.

Art.º 8º
Mapa de horário
O mapa de horário de funcionamento de cada estabelecimento referido no n.º
1 do art.º 5 do DL n.º 48/96, de 15 de Maio, conforme ao modelo
estabelecido pelo anexo I deste Regulamento, será afixado em lugar bem
visível do exterior do estabelecimento em causa, devendo ser visado pelo
Presidente da Câmara Municipal.

Art.º 9º
Condições de preenchimento
1- O preenchimento do mapa referido no artigo anterior deve ser feito pelos
interessados, sem emendas nem rasuras.
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2- Considera-se nulo e de nenhum efeito o mapa que não obedeça ao modelo
anexo I a este Regulamento ou não se apresente preenchido de acordo com o
disposto neste artigo.

Art.º 10º
Contra – ordenações e coimas
1- A não afixação ou a afixação em lugar não visível do exterior do
estabelecimento, assim como a apresentação com rasuras do mapa referido
no artigo anterior, constituí contra – ordenação punível com coima de
€ 149,64 a € 448,92 para pessoas singulares e de € 448,92 a € 1 496,39
para pessoas colectivas.
2- O funcionamento fora do horário estabelecido no mapa referido no artigo
anterior constituí contra – ordenação punível com coima de € 249,40 a
€ 3 740,98 para pessoas singulares e de € 249,40 a € 24 939,89 , para
pessoas colectivas.
3- A aplicação das coimas a que se referem os números anteriores compete
ao Presidente da Câmara Municipal, revertendo as receitas provenientes da
sua aplicação para a Câmara Municipal.

Art.º 11º
Norma revogatória
A partir da data de entrada em vigor deste Regulamento ficam revogadas
todas as disposições regulamentares anteriores referentes ao período de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais, devendo ser solicitados
no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor do presente Regulamento
novos mapas de horário de funcionamento, caso os actuais não estejam de
acordo com o que aqui se prescreve.
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Art.º 12º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entrará em vigor no dia imediato ao da sua
publicação.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Edgar Manuel da Conceição Gata
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ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL
FREIXO DE ESPADA À CINTA

MAPA DE HORÁRIO
NOME DO ESTABELECIMENTO: ___________________________________
LOCALIZAÇÃO: __________________________________________________
ENTIDADE EXPLORADORA: ______________________________________

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

ÉPOCA DE INVERNO:
( de 1 Out. a 31 a 31 de Dezembro

Abertura_______________horas

e de 1 de Janeiro a 30 de Junho)

Encerramento_______________horas

ÉPOCA DE VERÃO:
(de 1 Julho a 30 Set.)

Abertura________________horas
Encerramento_______________ horas

Período de Almoço: Das_________ às ___________horas
Descanso Semanal: ______________________________

Freixo de Espada à Cinta,_____de_______________de________
Visto
O Presidente da Câmara Municipal
de Freixo de Espada à Cinta
O Explorador do Estabelecimento
___________________________
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___________________________
_____/______/______
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