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O Presidente da Câmara Municipal

Proposta n.°

sèhil~iPal

Considerando que:

o Em 16 de Janeiro de 2015 foi publicado em Diário da República, la série, n.° 11, o
Decreto-lei n.° 10/2015, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício de atividades
de comércio, serviços e restauração (adiante abreviadamente designado por RJACSR) e
procede à alteração e revogação de outros diplomas legais.
o Pretendeu o legislador com o referido diploma, entre outras, não só harmonizar e
sistematizar toda a legislação referente à actividade de comércio, serviços e restauração
da área da Economia num único regime jurídico de acesso e exercício das referidas
actividades, mas também, proceder à liberalização dos horários de funcionamento dos
estabelecimentos e à descentralização da decisão de limitação de horários.
o Por seu turno, o diploma que constitui norma habilitante aos Regulamentos Municipais
sobre Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais é o Decreto-lei n°
48/96, de 15 de Maio, (alterado pelos Decretos-leis n's 126/96, de 10 de Agosto,
111/2010, de 15 de Outubro e 48/2011 de 1 de Abril, e agora também este Decreto-lei no
10/2015, de 16 de Janeiro - RJACSR).
o Com a publicação deste Decreto-lei n° 10/2015, de 16 de Janeiro — RJACSR, procedeu-se
à revogação de alguns diplomas, mas sobretudo à alteração dos diplomas aludidos supra.
(cfr. al a) do n°3 do art.° 1°)
o Na aludida alteração, a redação do art°1 daquele Decreto-lei n° 48/96, de 15 de Maio,
passa a ser a seguinte:
"Artigo 1°
I — Sem prejuízo do disposto no regime especial em vigor para atividades não
especificadas no presente diploma, os estabelecimentos de venda ao público, de
prestações de serviços, de restauração ou de bebidas com espaço para dança ou
salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde se realizem,
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de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de
espetáculos e de divertimentos públicos WI° artísticos têm horário de
funcionamento livre. (...)
4 — (Revogado)"
o O anterior n° 4 daquele art.° 1° estabelecia que os clubes, cabarets, boites, dancings, casas
de fado e estabelecimentos análogos podiam estar abertos até às 4 horas de todos os dias
da semana.
o A referida disposição foi agora totalmente revogada.
o Estabelece ainda esse diploma legal (DL no 48/96, de 15 de Maio que assiste a faculdade
às câmaras municipais de restringirem os períodos de funcionamento, a vigorar em todas
as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em casos devidamente justificados,
(cfr. Art.° 3° do Decreto-lei n° 48/96, de 15 de Maio, agora alterado assim, pelo
RJACSR.)
o Ora, tratando-se de um poder da entidade administrativa, reforça aqui o legislador a ideia
da total liberalização dos horários de funcionamento daqueles identificados
estabelecimentos comerciais.
o Adiante, estabelece ainda o Art.° 4° deste Decreto-lei n° 48/96, de 15 Maio, agora
alterado que: (...) "os órgãos municipais devem adaptar os regulamentos municipais em
função do n°1 do art°1 ou do disposto no artigo anterior" (...).
o Com esta redacção o legislador remete para o dever (dos órgãos municipais) de
harmonizar os respectivos regulamentos municipais com esta norma habilitante, agora
alterada.
o Uma vez que, face a esta ausência de harmonização, os regulamentos municipais
encontrar-se-ão em desconformidade com o regime de liberalização.
o Com efeito, estabelece o art.° 17° que a entrada em vigor do Decreto-lei n° 10/2015, de 16
de Janeiro - RJACSR ocorrerá em 1 de Março de 2015, sendo que entram em vigor ao dia
seguinte da publicação (17 de Janeiro de 2015) as normas do decreto-lei que constituam
habilitação para aprovação de regulamentos administrativos. (cfr. n" 1 e 2 do art.° 17° do
RJACSR).
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o Os regulamentos municipais em vigor relativamente ao Horário de Funcionamento dos
Estabelecimentos Comerciais para cada Concelho, não foram alterados, uma vez que
detêm um prazo até 120 dias mantendo-se neles a norma restritiva do horário de
funcionamento.
o Pretende o executivo municipal a manutenção dos horários de funcionamento que até à
actualidade vêm sido praticados, atendendo a que a maioria dos estabelecimentos
abrangidos pelo novo quadro legal se situam em zona residencial, pelo que a
liberalização total dos horários de funcionamento poderia causar perturbação na paz
pública, colidindo com o direito ao repouso dos que aí habitam, prejudicando a sua
qualidade de vida.
o As alterações legislativas acima evidenciadas implicam, necessariamente, a revisão do
Regulamento Municipal em vigor no concelho de Vila Pouca de Aguiar aplicável sobre a
matéria, nomeadamente no que à habilitação legal concerne.
o Atendendo a que a aplicação do princípio da audiência em matéria de procedimento
regulamentar, prevista nos artigos 117.° e 118.° do Código do Procedimento
Administrativo (ainda em vigor), ficou dependente de publicação de legislação própria, o
que ainda não sucedeu.
o A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham
em causa a segurança e a paz pública, tratando-se de alteração apenas na norma
habilitante, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade mencionada no ponto
precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria para o período de
grande movimentação que se aproxima.
o O dever de audiência é dispensável por decisão do órgão com competência regulamentar,
se se apuserem razões de interesse público e desde que tal dispensa seja devidamente
fundamentada, como no caso concreto.

Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.° 1 do artigo 25.° e na alínea k)
do n.° 1 do artigo 33.°, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 114.° e
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seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é elaborada a presente proposta de
alteração ao regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e
prestação de serviços, o qual se submete para aprovação da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal de Vila Pouca de
Aguiar, sendo dispensada a audiência dos interessados.

ALTERAÇÕES (assinaladas

a negrito):
ARTIGO 1.°
LEI HABILITANTE

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.0 da Constituição
da República g) do n.° 1 do artigo 25.° e na alínea k) do n.° 1 do artigo 33.°, ambos da Lei n.°
75/2013, de 12 de Setembro; Decreto-Lei n.° 48/96, de 15 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 126/96, de 10 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.° 216/96, de 20 de
Novembro, pelo Decreto-Lei n.° 111/2010, de 15 de Outubro, Decreto-Lei n.° 48/2011 de 1 de
Abril e Decreto-Lei n.° 10/2015 de 16 de Janeiro; Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de Julho, que
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.° 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e
Conselho de 12 de Dezembro.

Município de Vila Pouca de Aguiar, 4 de Fevereiro de 2015

O Vereador da Câmara Municipal,

(António 911anuel arente

Vasconcelos)
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