CÂMAItA MUNICIPAL DE MAFRA

EDITAL N.° 44/2016

HUGO MANUEL MOREIRA LUÍS, Vereador da Câmara Municipal de Mafra,

no uso da competência delegada pelo Presidente da Câmara Municipal
FAÇO PÚBLICO QUE, atento o n.° 1 do artigo 9.° e 1O.° do Regulamento dos

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de
Prestação de Serviços do Concelho de Mafra, por despacho do Sr. Presidente da
Câmara Municipal, exarado em 29/01/2016, foi autorizado, a título excecional,
o alargamento do horário de todos os estabelecimentos de Restauração e
Bebidas da Ericeira, Foz do Lizandro, Ribeira D’Ilhas, bem como de todos os
existentes na Orla Costeira do Concelho, nos dias 29 e 30 de janeiro, 5, 6 e
8 de Fevereiro de 2016, até às 04:00 horas da madrugada do dia
seguinte, sem dependência de requerimento do interessado para o efeito e
sem necessidade de alteração dos mapas de horário afixados. A prática do
horário agora fixado não poderá importar a violação, pelos mesmos, das
disposições legais aplicáveis sobre a matéria laboral, nem afetar a
segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes,
devendo, ainda, respeitar as características socioculturais e ambientais
da zona, bem como as condições de circulação e estacionamento, sendo
imperativo a adoção, pelos exploradores dos estabelecimentos, as
seguintes medidas:
a) Que a partir das 02:OOh, a esplanada aberta seja obrigatoriamente
desativada, ficando a sua utilização proibida/interdita, como medida de
mitigação, com o objetivo de potenciar uma convivência pacífica, entre
os exploradores dos estabelecimentos, os utentes e os habitantes;
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b) Que o som oriundo dos aparelhos emissores ou amplificadores, por onde

é propagada a música, seja obrigatoriamente reduzido à O1:ooh,
podendo apenas ser audível como som ambiente;
Paços do Município de Mafra, 29 de janeiro de 2016.

O VEREADOR
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