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MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÁMARA MUNICIPAL

EDITAL N.” 02/2019

MANDATO 2017/2021
DELIBERAÇÓES

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO, José

Idalino de Vasconcelos, torna público, em cumprimento do disposto no artigo 56.“ da
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que na Reunião Ordinária de dia 9 de janeiro de

2018, no Edifício de Serviços Públicos, pelas lOHlOM, foi aprovada por
unanimidade, com os votos favoráveis do Presidente, Idalino de Vasconcelos e dos

Vereadores pedro Freitas, Filipe Menezes de Oliveira, Sofia Santos e José António

Castro, a seguinte Proposta:

“ALARGAMENTODOS HORÁRIOSDE FUNCIONAMENTO DOS

ESTABELECIMENTOSDE BAR DA CIDADE VILA BALEIRA

Considerando que,
O Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda

ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Porto Santo prevê no seu artigo
5.º, alínea a), um regime especial que determina que "os cafés, cervejarias, casas de,

chá, restaurantes, snack-bares, selflservices e estabelecimentos análogos, (...) podem
estar abertos entre as 6 e as 2 horas da manhã de todos os dias da semana

O mesmo regulamento prevê que a Câmara Municipal pode “Alargar os limites

_
fixados nos artigos 4. º e iª, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas
determinadas. em localidades em que os interesses de certas atividades profissionais,
nomeadamente ligadas ao turismo, ojaslijiquem. ”

E que no artigo lO.º se encontra previsto que: “Em épocas festivas.
nomeadamente Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa e São João pode a Câmara

Municipal deliberar autorizar horários especiais de abertura e encerramento dos

estabelecimentos. ”
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Que individualmente são solicitados alargamentos, pelo que em observância do

principio da igualdade e tendo em conta a necessidade de uniformizar os horários de

funcionamento dos Bares situados na Cidade, entendo ser de autorizar um alargamento

na laboração dos estabelecimentos constantes da lista prevista no artigo 5.º do supra dito

regulamento;

Assim, proponho que a Câmara delibere:

l. Autorizar o alargamento do horário de funcionamento dos bares que se

situem no centro da cidade, até às 03h00, de sextas para sabados, sábados

para domingo e nos feriados, para o ano de 2019.

2. Publicitar o presente despacho, nos locais de estilo, através de edital, e dar

conhecimento do mesmo a Polícia de Segurança Pública, para os devidos e

legais efeitos.”

0 Presidente da Câmara,

Mªma? ÁÓCW r

José ldalino de Vasconcelos
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