
Diário da República, 2.ª série — N.º 34 — 18 de fevereiro de 2016  5707

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 2019/2016
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 14 de janeiro de 2016, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado com Susana Cristina Fernandes Sá, com início em 18 de janeiro de 
2016, para a carreira/categoria de Técnico Superior — área de Educação 
Social, com remuneração mensal correspondente ao nível 15 da Tabela 
Remuneratória Única, 2.ª posição da categoria de Técnico Superior.

O júri para acompanhamento e avaliação da trabalhadora durante o 
período experimental terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. Mário José Pinto Sampaio, Chefe da Divisão Finan-
ceira e Administração Geral da Câmara Municipal de Murça;

Vogais Efetivos:
Dr.ª Susana Cristina Guedes Fernandes, Técnica Superior — Área de 

Psicologia, do Agrupamento de Escolas de Murça;
Prof. José Alexandre de Sá Pacheco, Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Murça.
29 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Prof. José Maria 

Garcia da Costa.
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 MUNICÍPIO DA MURTOSA

Aviso n.º 2020/2016
Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Munici-

pal da Murtosa, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que durante o período de 
trinta dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República, é submetido a inquérito público o Projeto de Regulamento 
Municipal do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comer-
ciais e de Prestação de Serviços do Município da Murtosa, aprovado em 
reunião de Câmara de 19 de novembro de 2015.

Durante esse período, poderão os interessados consultar o regulamento 
acima referido, no Balcão de Apoio Integrado da Câmara Municipal, 
nas Juntas de Freguesia do Concelho e na Internet, no site www.cm-
-murtosa.pt.

Podem ainda os interessados, querendo, apresentar por escrito, durante 
o horário normal de expediente, das 8,30h às 12,30h e das 13,30h às 
17,00h, as observações tidas por convenientes.

4 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal da 
Murtosa, Joaquim Manuel dos Santos Baptista.

Preâmbulo
O regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos 

de venda ao público e de prestação de serviços foi estabelecido pelo 
Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, e sua legislação complementar, 
em particular as Portarias n.os 153/96 e 154/96, ambas de 15 de maio, 
relativas ao horário de funcionamento das grandes superfícies comer-
ciais e aos estabelecimentos designados como «loja de conveniência», 
respetivamente.

Em 16 de outubro de 2010, entrou em vigor o Decreto -Lei n.º 111/2010, 
de 15 de outubro, que procedeu à terceira alteração ao Decreto -Lei 
n.º 48/96, de 15 de maio, com modificações substanciais, e revogou a 
Portaria n.º 153/96, de 15 de maio.

Em 1 de abril de 2011, foi publicado o Decreto -Lei n.º 48/2011, que 
simplificou o regime de acesso e de exercício de diversas atividades 
económicas no âmbito da iniciativa «Licenciamento Zero», eliminando 
várias licenças, autorizações, vistorias e outras permissões necessárias 
à abertura e ao funcionamento de diversos negócios, reforçando, em 
contrapartida, a fiscalização municipal e uma maior responsabilização 
dos empresários.

Em 1 de março de 2015 entrou em vigor o Decreto -Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, que aprovou o regime jurídico de acesso e exercício de 
atividades de comércio, serviços e restauração e que veio, paralelamente, 
introduzir simplificações em matéria de horários de funcionamento de 
estabelecimentos de comércio e de serviços, mormente, procedendo à 
respetiva liberalização.

Procedeu, ainda, este diploma à descentralização da decisão de li-
mitação dos horários, prevendo que as autarquias possam restringir os 
períodos de funcionamento dos estabelecimentos, atendendo a critérios 

relacionados com a segurança e proteção da qualidade de vida dos ci-
dadãos, ainda que sempre sem prejuízo da legislação laboral e do ruído.

Atentas as profundas alterações legislativas verificadas, entendeu-
-se ser necessário proceder à elaboração de um novo Regulamento, 
revogando -se o Regulamento do Horário de Funcionamento dos Esta-
belecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Município da 
Murtosa, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 6 de fevereiro de 
2014 e em sessão da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2014.

O presente Regulamento visa, assim, reger a fixação dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos, ao abrigo e nos termos da legis-
lação em vigor, atendendo especialmente aos princípios do interesse 
público e da livre iniciativa privada, ao equilíbrio e harmonização dos 
interesses dos agentes económicos do concelho, bem como à proteção 
da segurança e qualidade de vida dos munícipes.

Nesta senda, em ordem a assegurar o direito ao descanso dos cida-
dãos e procurando compatibilizar os vários e legítimos interesses em 
presença, prevê -se um limite de horário noturno, para cada classe de 
estabelecimentos.

Com efeito, e atendendo às características sócio culturais do conce-
lho, impõe -se fixar limitações que procurem assegurar mecanismos 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, tarefa de que o Município não pode 
abdicar.

Acresce que, a experiência até agora registada no Município da Mur-
tosa com o regulamento atualmente em vigor, permite concluir que o 
atual equilíbrio entre os vários e legítimos interesses em presença se 
afigura adequado.

Na fase de elaboração do presente regulamento, considerando o pre-
visto no artigo 3.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 novem-
bro, 111/2010, de 15 de outubro, 48/2011, de 1 de abril, e 10/2015, de 
16 de janeiro, a autarquia teve em consideração a consulta das seguin-
tes entidades: União Geral de Trabalhadores; Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses; Associação de Restauração e Similares de 
Portugal; SEMA — Associação Empresarial dos Concelhos de Sever do 
Vouga, Estarreja, Murtosa e Albergaria a Velha; DECO — Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor; Guarda Nacional Republicana 
e as Juntas de Freguesia.

Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidos às autarquias 
locais pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e 
do estabelecido na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugado com a 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e no Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual re-
dação, a Câmara Municipal da Murtosa, em reunião de … de … de … 
e a Assembleia Municipal da Murtosa, em sessão de … de … de …, 
aprovaram o presente Regulamento Municipal do Horário de Funcio-
namento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços 
do Município Murtosa.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento dos Esta-
belecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Município da 
Murtosa é elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.º da Consti-
tuição da República Portuguesa, dos artigos 97.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo, do disposto na alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º, conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º 
e n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, bem 
como do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro.

Artigo 2.º
Âmbito e objeto

1 — O presente Regulamento define o regime de fixação dos horá-
rios de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de venda ao 
público e de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas e dos 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço para dança 
ou salas destinadas a dança, instalados ou que se venham a instalar no 
Concelho da Murtosa.


