E D I T A L N.º 48/2018
(Restrição de horário de funcionamento)
CARLOS MANUEL MENDES LOPES LOUREIRO, Chefe da Divisão de Gestão do Espaço Público e Publicidade, do
Departamento de Estruturas de Proximidade e Espaço Público, da Unidade de Coordenação Territorial, da Câmara
Municipal de Lisboa, no exercício das competências previstas no artigo 13.º, da Orgânica dos Serviços Municipais,
Deliberação n.º 876/2015, publicada no Diário da República, 2ª Série, de 21 de maio de 2015, e no Despacho de
subdelegação de competências n.º 3/UCT/DEPEP/2018, publicado no Boletim Municipal n.º 1265, de 17 de maio de
2018, e ao abrigo do disposto no artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz saber, a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que: --------------------------------------------------------------------------------Por despacho do Exmo. Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Duarte Cordeiro, de 20 de
maio de 2016, exarado no Processo n.º 11204/EXP/2015, foi determinada, ao abrigo do n.º 5, do artigo 5.º, do
Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços no Concelho de Lisboa (Edital n.º 87/AM/1997), a seguinte restrição do horário de funcionamento do
estabelecimento comercial, sito na Rua Dona Filipa de Vilhena, n.º 8A, freguesia de Areeiro, em Lisboa:----------a) Funcionamento todos os dias entre as 06:00 horas e as 21:00 horas;
b) Caso disponha ou venha a dispor de esplanadas, fica obrigado a encerrá -la e recolhê-la até às
20h00, todos os dias da semana.
***
Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vai autenticado com o selo branco em uso neste
Serviço e vai ser publicitado e afixado nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------

Lisboa, 6 de setembro de 2018.

O Chefe da Divisão de Gestão do Espaço Público e Publicidade,

Carlos Lopes Loureiro
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