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Nizorro, Elisabete Maria Ribeiro Carvalho Grácio e Vanda Sofia Lopes 
da Costa, para o preenchimento de três posto de trabalho na categoria e 
carreira de Assistente Operacional (área de serviços gerais);

As trabalhadoras ficam posicionadas, para efeitos remuneratórios, na 
1.ª posição da carreira e categoria de assistente operacional, nível 1 da 
tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração mensal 
ilíquida de 530,00€.

Nos termos do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o con-
trato fica sujeito ao período experimental com a duração de 90 dias, 
contados desde 21/11/2016, sendo o Júri de avaliação do período expe-
rimental, o designado para o procedimento concursal que o precedeu.

21 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Fernando 
Santos Freire.

310041767 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Regulamento n.º 1100/2016
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Poiares faz público que, a Assembleia Municipal, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 24 de novembro de 2016, e sob proposta 
da Câmara Municipal aprovada na sua reunião de 18 de novembro de 
2016, deliberou aprovar o Regulamento para o Conselho Municipal de 
Juventude de Vila Nova de Poiares o qual se publica, nos termos previstos 
no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, na II.ª série 
do Diário da República e se encontra disponível para consulta no site 
da Autarquia, em http://www.cm -vilanovadepoiares.pt.

25 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, João Miguel Sousa Henriques.

Regulamento para o Conselho Municipal de Juventude
de Vila Nova de Poiares

Preâmbulo
A Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de 

10 de fevereiro, aprovou o regime jurídico dos Conselhos Municipais 
de Juventude, estabelecendo a sua composição, competências e regras 
de funcionamento.

Existe hoje uma necessidade emergente de envolver os jovens nos 
processos de tomada de decisão, criando espaços de afirmação e par-
ticipação cívica, um espaço democrático, onde os jovens tenham a 
possibilidade de influenciar a elaboração de melhores políticas, de levar 
as suas reivindicações até aos poderes constituídos e desta forma serem 
eles também sujeitos ativos do processo político. O Conselho Municipal 
de juventude, como órgão estratégico de apoio municipal com funções 
consultivas permite o acompanhamento dos projetos e políticas locais, 
com o propósito de um maior incremento da qualidade e acerto das 
decisões públicas que se destinam a esse público -alvo.

Nos termos do disposto no artigo 25.º da supra citada Lei “A assem-
bleia municipal aprova o regulamento do respetivo Conselho Municipal 
de Juventude, do qual devem constar as disposições que instituem o 
órgão em cada município bem como as demais normas relativas à sua 
composição e competências, [...]”,

Por conseguinte, atenta a competência prevista na supra citada norma, 
conjugada com os artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, e ainda, na alínea k) do n.º 1 do artigo 33 e al g) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares na sua sessão ordinária 
realizada em 24 de novembro de 2016, sob proposta da Câmara Mu-
nicipal aprovada na sua reunião de 18 de novembro, aprova o presente 
regulamento que tem como objeto a aprovação das disposições regu-
lamentares, que instituem o Conselho Municipal de Juventude de Vila 
Nova de Poiares, bem como a sua composição, competências e regras 
de funcionamento.

CAPÍTULO I

Parte Geral

Artigo 1.º
Lei Habilitante e Objeto

O presente regulamento tem por lei habilitante a Lei n.º 8/2009 de 
18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012 de 10 de fevereiro.

Artigo 2.º

Conselho Municipal de Juventude

O presente regulamento cria o Conselho Municipal de Juventude de 
Vila Nova de Poiares (adiante designado por CMJVNP), estabelecendo 
a sua composição, competência e regras de funcionamento do CMJVNP, 
como órgão consultivo do município sobre matérias relacionadas com 
políticas de juventude.

Artigo 3.º

Fins

O CMJVNP prossegue, nos termos da lei, os seguintes fins:

a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de 
juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras 
políticas setoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação 
profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, 
saúde e ação social;

b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e 
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas 
à juventude;

c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores 
económicos, sociais e culturais relativos à juventude;

d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e neces-
sidades da população jovem residente no município respetivo;

e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à 
juventude;

f) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local;
g) Colaborar com os órgãos do município no exercício das compe-

tências destes, relacionadas com a juventude;
h) Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando 

a sua representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de 
outras entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;

i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito 
de atuação;

j) Promover a colaboração com associações ou entidades com valên-
cias para crianças e jovens;

CAPÍTULO II

Composição

Artigo 4.º

Composição do Conselho Municipal de Juventude

1 — A composição do CMJVNP é a seguinte:

a) O Presidente da Câmara Municipal, ou em quem este delegar, 
que preside;

b) Um membro da Assembleia Municipal de cada partido ou grupo 
de cidadãos eleitos representados na mesma;

c) Um representante de cada associação juvenil com sede no município 
inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ);

d) Um representante de cada associação de estudantes do ensino 
básico e secundário com sede no município;

e) Um representante de cada organização de juventude partidária 
com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da Re-
pública;

f) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a asso-
ciações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 23/2006, 
de 23 de junho, de âmbito nacional.

g) Representantes jovens a designar pelas associações culturais, des-
portivas e recreativas, legalmente constituídas, comprovadamente em 
atividade, sediadas em cada freguesia, numa proporção de um represen-
tante por cada cinco instituições, garantindo sempre o mínimo de um 
representante;

2 — Os elementos do CMJVNP deverão ter idade não superior a 
35 anos, nem inferior a 14 anos, à exceção dos membros previstos nas 
alíneas a), b) e c).

3 — As organizações representadas no Conselho poderão substituir 
os seus representantes em qualquer momento, mediante comunicação, 
por escrito, ao Presidente do Conselho com uma antecedência de 
15 dias.

4 — Em caso de empate nas deliberações, o presidente do CMJVNP 
tem voto de qualidade.
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Artigo 5.º
Observadores

1 — Têm ainda assento no CMJVNP, nos termos do presente regula-
mento, sem direito a voto, como observadores permanentes:

a) O Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares com 
competências delegadas e subdelegadas na área da juventude;

b) Um representante de cada grupo ou agrupamento de Escuteiros, 
ou equivalentes, com sede no Município;

c) Um representante dos grupos de jovens das paróquias do Muni-
cípio;

d) Um representante de cada grupo de jovens de outras confissões 
religiosas como tal reconhecidas, nos termos da Lei da Liberdade Reli-
giosa, que tenham lugar ou lugares de culto no Município;

e) Um representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Vila Nova de Poiares;

f) Um representante do Conselho Municipal da Educação;
g) Outras entidades ou órgãos públicos ou privados locais sem 

direito a voto, nomeadamente, instituições particulares de solida-
riedade social sedeadas no concelho e que desenvolvam a título 
principal atividades relacionadas com a juventude, bem como asso-
ciações juvenis ou grupos informais de jovens, a serem propostos 
pelo CMJVNP.

2 — A atribuição do estatuto de observador permanente deve ser 
proposta e aprovada por maioria de 2/3 do CMJVNP.

Artigo 6.º
Participantes externos

1 — Podem ser convidados a participar nas reuniões do CMJVNP, 
sem direito de voto, pessoas de reconhecido mérito, outros titulares de 
órgãos da autarquia ou dirigentes, representantes das entidades referidas 
no número anterior que não disponham do estatuto de observador per-
manente ou representantes de outras entidades públicas ou privadas cuja 
presença seja considerada útil para os trabalhos, por proposta aprovada 
por maioria de dois terços do CMJVNP.

2 — A participação restringe -se à reunião para a qual o participante 
seja convidado, devendo ser claro e inequívoco qual o ponto da ordem 
de trabalhos do CMJVNP que integra o convite, bem como a sua fun-
damentação.

CAPÍTULO III

Competências

Artigo 7.º
Competências consultivas

1 — Compete ao CMJVNP pronunciar -se e emitir parecer obrigatório, 
não vinculativo, sobre as seguintes matérias:

a) Linhas de orientação geral da política municipal para a juventude, 
constantes do Plano Anual de Atividades;

b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas 
de juventude e às políticas setoriais com aquela conexas;

c) Projetos de regulamentos e posturas municipais que versem sobre 
matérias que respeitem às políticas de juventude.

2 — Compete ao CMJVNP emitir parecer facultativo:
a) Sobre iniciativas da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

com incidências nas políticas de juventude, mediante solicitação da 
própria autarquia, do seu presidente ou dos vereadores, no âmbito das 
competências próprias ou delegadas;

b) Sobre matérias da sua competência com incidência nas políticas 
de juventude mediante solicitação da Assembleia Municipal, da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Poiares, ou das Juntas de Freguesia 
do concelho.

Artigo 8.º
Emissão dos pareceres obrigatórios

1 — Para efeitos de emissão dos pareceres obrigatórios nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo anterior, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares reúne com o CMJVNP para apresentar e discutir as linhas gerais 
das políticas de juventude propostas pelo executivo municipal, assim 
como para que o CMJVNP possa apresentar eventuais propostas quanto 
a estas matérias.

2 — Após a aprovação pelo executivo municipal dos documentos 
a que aludem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, é da com-
petência da Câmara Municipal enviar esses documentos bem como 
toda a documentação relevante para análise ao CMJVNP, solicitando 
a emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, previsto no n.º 1 do 
artigo anterior.

3 — Para efeitos de emissão do parecer obrigatório, não vincula-
tivo, previsto no n.º 2 do artigo anterior, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares deve solicitá -lo imediatamente após a aprovação do 
Regulamento para consulta pública, remetendo ao CMJVNP toda a 
documentação relevante.

4 — O parecer do CMJVNP solicitado no n.º 2 do artigo anterior 
deve ser remetido ao órgão competente para a deliberação final, no 
prazo máximo de 15 dias contados a partir da solicitação referida no 
número anterior.

5 — A não emissão de parecer obrigatório, no prazo previsto no n.º 4, 
não obsta à sua apreciação e aprovação pelos órgãos competentes.

Artigo 9.º

Competências de acompanhamento

Compete ao CMJVNP acompanhar e emitir recomendações aos órgãos 
do poder local no município sobre as seguintes matérias:

a) Execução da política municipal de juventude;
b) Evolução das políticas públicas com impacto na juventude do 

município, nomeadamente nas áreas do emprego e formação profis-
sional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde 
e ação social;

c) Incidência da evolução da situação socioeconómica do município 
entre a população jovem do mesmo;

d) Participação cívica da população jovem do município, nomeada-
mente no que respeita ao associativismo juvenil.

Artigo 10.º

Competências eleitorais

Compete ao CMJVNP eleger um representante no Conselho Muni-
cipal de Educação.

Artigo 11.º

Divulgação e informação

Compete ao CMJVNP, no âmbito da sua atividade de divulgação e 
informação:

a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à política 
municipal de juventude, assegurando a ligação entre os jovens residentes 
no município e os titulares dos órgãos da autarquia;

b) Divulgar junto da população jovem residente no município as suas 
iniciativas e deliberações;

c) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação 
dos jovens residentes no município.

Artigo 12.º

Organização interna

No âmbito da sua organização interna, compete ao CMJVNP:

a) Aprovar o plano anual e o relatório de atividades;
b) Aprovar o seu regimento interno;
c) Constituir grupos de trabalho para missões temporárias.

Artigo 13.º

Competências em matéria educativa

Compete ainda ao CMJVNP acompanhar a evolução da política 
de educação através do seu representante no Conselho Municipal de 
Educação.

Artigo 14.º

Conselhos intermunicipais de juventude

Para o exercício das suas competências no que respeita a políticas de 
juventude comuns a diversos municípios, o CMJVNP pode estabelecer 
formas permanentes de cooperação, através da constituição de conselhos 
intermunicipais de juventude ou integração em conselhos ou comissões 
da mesma índole já existentes.
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Artigo 15.º
Direitos dos membros do Conselho Municipal

de Juventude de Vila Nova de Poiares
1 — Os membros do CMJVNP identificados nas alíneas c) a g) do 

n.º 1 do artigo 4.º têm o direito de:
a) Intervir nas reuniões do plenário;
b) Participar nas votações de todas as matérias submetidas à apre-

ciação do Conselho;
c) Eleger um representante para o Conselho Municipal de Educa-

ção;
d) Propor a adoção de recomendações pelo CMJVNP;
e) Solicitar e obter acesso à informação e documentação necessária 

ao exercício do seu mandato, junto dos órgãos e serviços das autarquias 
locais, bem como das respetivas entidades empresariais municipais.

2 — Os restantes membros do Conselho Municipal apenas gozam dos 
direitos identificados nas alíneas a), d) e e) do número anterior.

Artigo 16.º
Deveres dos membros do Conselho Municipal de Juventude

Os membros do Conselho Municipal de Juventude têm o dever de:
a) Participar assiduamente nas reuniões do conselho ou fazer -se 

substituir, quando legalmente possível;
b) Contribuir para a dignificação dos trabalhos do CMJVNP;
c) Promover a participação dos jovens nas tomadas de decisão e na 

participação cívica;
d) Assegurar a articulação entre as entidades que representam e o 

CMJVNP, através da transmissão de informação sobre os trabalhos 
deste.

Artigo 17.º
Funcionamento

1 — O CMJVNP pode reunir em plenário, e em grupos de trabalho 
especializados.

2 — O CMJVNP pode consagrar no seu regimento interno a consti-
tuição de uma comissão permanente que assegure o seu funcionamento 
entre reuniões do plenário.

3 — O CMJVNP pode ainda deliberar a constituição de eventuais 
grupos de trabalho de duração temporária, para a preparação dos pa-
receres a submeter à apreciação do plenário com Conselho Municipal 
de Juventude e para a apreciação e elaboração de outros assuntos ou 
questões de interesse.

Artigo 18.º
Plenário

1 — O plenário do CMJVNP reúne ordinariamente quatro vezes 
por ano, sendo uma das reuniões destinada à apreciação e emissão de 
parecer em relação ao Plano anual de atividades e ao Orçamento do 
município e a outra destinada à apreciação do Relatório de atividades 
e Contas do município.

2 — O plenário do CMJVNP reúne ainda extraordinariamente por 
iniciativa do seu presidente ou mediante requerimento de pelo menos um 
terço dos seus membros com direito de voto, caso em que a convocatória 
terá de ser efetuada no prazo máximo de cinco dias seguidos contados 
da receção do pedido e ser convocada para um dos 15 dias seguidos 
posteriores à apresentação dos mesmos pedidos.

3 — No início de cada mandato o plenário elege dois secretários de 
entre os seus membros que, juntamente com o presidente, constituem a 
mesa do plenário do CMJVNP.

4 — Na ausência dos secretários, o presidente delega noutros elemen-
tos do plenário as respetivas funções para o assessorar temporariamente, 
no decorrer da reunião.

5 — O plenário do CMJVNP reúne no Centro Cultural de Poiares, 
em Vila Nova de Poiares, podendo, sempre que for entendido por con-
veniente, por decisão do seu presidente reunir em local diverso.

6 — As reuniões do CMJVNP devem ser convocadas em horário 
compatível com as atividades académicas e profissionais dos seus 
membros.

Artigo 19.º
Sede e Apoio Logístico

1 — O CMJVNP tem sede no Centro Cultural de Poiares.
2 — O CMJVNP é apoiado em termos logísticos e administrativos 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

Artigo 20.º
Comissão permanente

1 — A constituição de uma comissão permanente, prevista no n.º 2 do 
artigo 17.º, depende da respetiva consagração regimental e da sua apro-
vação por dois terços dos membros do CMJVNP.

2 — São competências da comissão permanente do CMJVNP:
a) Coordenar as iniciativas do Conselho e organizar as suas atividades 

externas;
b) Assegurar o funcionamento e a representação do Conselho entre 

as reuniões do plenário;
c) Exercer as competências previstas no artigo 11.º que lhe sejam 

eventualmente delegadas pelo plenário, desde que previsto no respetivo 
regimento.

3 — O número de membros da comissão permanente terá no máximo 
7 elementos, e deverá ter em conta a representação adequada das dife-
rentes categorias de membros identificados no artigo 4.º

4 — O presidente da comissão permanente e os demais membros são 
eleitos pelo plenário do Conselho Municipal de Juventude.

5 — Os membros do Conselho Municipal de Juventude indicados 
na qualidade de eleitos locais não podem pertencer à comissão per-
manente.

6 — As regras de funcionamento da comissão permanente são defi-
nidas no regimento do CMJVNP.

Artigo 21.º
Convocatória

1 — As reuniões do Conselho são convocadas pelo Presidente, com 
a antecedência mínima de oito dias, por escrito, podendo recorrer ao 
correio eletrónico.

2 — Em caso de urgência a convocatória poderá ser feita com a 
antecedência mínima de quatro dias.

3 — Da convocatória tem de constar a data, hora e local da reunião, 
bem como, a respetiva ordem de trabalhos.

Artigo 22.º
Ordem de trabalhos

1 — A definição da ordem de trabalhos é da responsabilidade do 
Presidente do Conselho.

2 — Em todas as reuniões ordinárias existirá um período antes da 
ordem do dia, com a duração máxima de uma hora, no qual os membros 
do Conselho poderão apresentar questões, moções ou propostas que 
interessem aos jovens.

Artigo 23.º
Quórum

1 — O plenário funciona desde que esteja presente a maioria dos seus 
membros, contabilizando para tal o número de elementos com direito 
a voto que tomaram posse.

2 — Excecionalmente, e se a reunião for de caráter de urgência, poderá 
o Conselho reunir com o número de elementos presentes.

Artigo 24.º
Deliberações

1 — As deliberações são tomadas por maioria.
2 — As declarações de voto são necessariamente escritas e anexadas 

à respetiva ata.

Artigo 25.º
Divulgação e Atas das Sessões

1 — De cada reunião do CMJVNP é elaborada a ata, na qual se 
registará o que de essencial se tiver passado, nomeadamente a data, 
hora e local da reunião, as presenças e faltas verificadas, os assuntos 
apreciados, os pareceres emitidos, o resultado das votações e as eventuais 
declarações de voto produzidas.

2 — As atas do CMJVNP são objeto de disponibilização regular na 
página da Câmara em www.cm -vilanovadepoiares.pt.

3 — O município deve disponibilizar o acesso do Conselho Municipal 
de Juventude ao seu boletim municipal e a outros meios informativos 
para que este possa publicar as suas deliberações e divulgar as suas 
iniciativas.



Diário da República, 2.ª série — N.º 238 — 14 de dezembro de 2016  36673

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 26.º
Avaliação do Regulamento

1 — A Câmara Municipal apresenta, de quatro em quatro anos, à 
Assembleia Municipal um relatório sobre a aplicação do presente Re-
gulamento.

2 — Sem prejuízo do que decorrer das opções tomadas pelo legislador, 
o presente Regulamento é obrigatoriamente revisto no prazo máximo 
de 10 anos.

Artigo 27.º
Omissões

Os casos omissos ao presente Regulamento são resolvidos mediante 
despacho do Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 28.º
Revogação

São revogadas todas as normas de caráter intraorgânico que contra-
riarem o disposto no presente regulamento

Artigo 29.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil após a sua pu-
blicação legal.

210068505 

 Regulamento n.º 1101/2016
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Poiares faz público que, a Assembleia Municipal, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 24 de novembro de 2016, e sob proposta 
da Câmara Municipal aprovada na sua reunião de 04 de novembro de 
2016, deliberou aprovar o Regulamento dos Horários de Funcionamento 
dos estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares, o qual se publica, nos termos previstos 
no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, na II.ª série 
do Diário da República e se encontra disponível para consulta no site 
da Autarquia, em http://www.cm -vilanovadepoiares.pt.

28 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, João Miguel Sousa Henriques.

Regulamento dos Horários de Funcionamento
dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação
de Serviços do Município de Vila Nova de Poiares

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, rege os horários de funciona-

mento dos estabelecimentos de prestação de serviços, encontrando -se os 
mesmos regulamentados, neste município no Regulamento dos Horários 
de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços do Município de Vila Nova de Poiares.

Contudo, o Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, veio introduzir 
um conjunto de alterações ao Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, de 
entre as quais se destaca a liberalização dos horários de funcionamento 
dos estabelecimentos de venda ao público, de prestação de serviços, de 
restauração ou de bebidas, dos 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, es-
petáculos de natureza artística, dos recintos fixos de espetáculos e de 
divertimentos públicos não artísticos.

O n.º 1 do artigo 4.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, 
determina que as câmaras municipais adaptem os seus regulamentos 
de horários de funcionamento à liberalização prevista naquele diploma 
ou que restrinjam os períodos de funcionamento dos estabelecimentos 
acima referidos. Uma parte relevante das medidas de alteração aqui 
introduzidas, são uma decorrência lógica das alterações impostas pelo 
Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro.

A presente proposta de revogação do anterior regulamento, não origina 
qualquer custo adicional devido às medidas projetadas, antes reduz os 
custos de contexto, simplificando situações pontuais de alargamento e 

permitindo, em casos em que não se coloquem questões de incomodi-
dade, alargar o horário funcionamento do estabelecimento.

Acresce que as regras regulamentares relativas aos horários de funcio-
namento não oneram significativamente ou de forma desproporcionada 
os interesses dos profissionais dos diversos setores de atividades.

Por outro lado, no que toca à matéria vertida neste regulamento verifica-
-se que atualmente a perturbação de um nível mínimo de repouso deixou 
de ser uma estrita questão de incomodidade, sendo cada vez mais uma 
questão de saúde pública, pelo que, liberalizar os horários de funciona-
mento no Município de Vila Nova de Poiares pode levar ao agudizar de 
um conjunto de situações de incomodidades, nomeadamente as sentidas 
pela população relativamente ao ruído provocado pelo funcionamento 
de alguns estabelecimentos, devido a música, com som elevado, audível 
da via pública, bem como nas habitações circundantes aos mesmos e 
em especial a alguma aglomeração de clientes no exterior dos estabe-
lecimentos que originam ruído excessivo devido à sua movimentação 
e permanência na via pública, podendo também potenciar a existência 
de situações de insegurança.

Acresce que a salvaguarda do bem -estar, da proteção e da segurança 
e qualidade de vida dos munícipes constitui um imperativo da boa 
administração.

Resta referir que o presente Regulamento prevê uma limitação dos 
horários de forma a não inviabilizar totalmente o desenvolvimento da 
atividade comercial, mas reduzindo de forma proporcional os limites 
máximos de funcionamento.

CAPÍTULO I

Disposições gerais/introdutórias

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado no uso das atribuições e com-
petências que estão atribuídas aos municípios pelo artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa e pelo al k) do artigo 33.º e g) 
do artigo 25.º ambos do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setem-
bro, artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 126/96, de 10 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 216/96, de 
20 de novembro, pelo Decreto -Lei n.º 111/2010, de 15 de outubro, pelo 
Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro.

Artigo 2.º
Objeto

1 — O presente Regulamento define o regime aplicável à fixação e a 
prática dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda 
ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas com 
ou sem espaço de dança, ou salas destinadas a dança, ou onde habitu-
almente se dance, ou onde se realizem, de forma acessória, espetáculos 
de natureza artística e os recintos fixos de espetáculos e de diverti-
mentos públicos não artísticos, a que alude o artigo 1.º do Decreto -Lei 
n.º 48/96 de 15 de maio, alterado pelo Decreto -Lei n.º 126/96, de 10 de 
agosto, pelo Decreto -Lei n.º 216/96, de 20 de novembro, pelo Decreto-
-Lei n.º 111/2010, de 15 de outubro, pelo Decreto -Lei n.º 48/2011, de 
1 de abril, e pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, localizados 
no concelho de Vila Nova de Poiares.

2 — São, ainda, abrangidos pelo disposto neste regulamento todas 
as lojas, quiosques ou quaisquer outros estabelecimentos que dispo-
nibilizem, por qualquer meio, bens ou serviços à população em geral 
ou a grupos de cidadãos em especial, independentemente da natureza 
jurídica da entidade promotora ou gestora, seja ela sociedade comercial, 
associação sem fins lucrativos, fundação ou outra.

3 — Atento o artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, 
na sua redação atual, o regime de funcionamento livre previsto no 
n.º 1 do artigo 1.º desse diploma é aplicável a todos os estabelecimen-
tos nos termos aí previstos, sendo o regime de limitação de horário 
consagrado no artigo 4.º deste regulamento, instituído por razões de 
segurança e de proteção da qualidade de vida dos cidadãos e aplicável 
aos estabelecimentos ali identificados, de acordo com o artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, sem prejuízo da possibilidade 
de alargamento e restrição de horários.

Artigo 3.º
Regime geral

Com exceção do regime especial estabelecido para os estabelecimentos 
previstos no artigo seguinte, os estabelecimentos a que alude o artigo 2.º 
do presente regulamento, têm horário de funcionamento livre.


