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Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja 

 

A última alteração ao Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e de Prestação de Serviços, verificou-se no ano de 2008, tendo sido publicada 

na 2ª Série do Diário da República nº 41, de 27 de Fevereiro de 2008 e entrado em vigor 15 dias 

após a sua publicação. 

 

Desde essa data, já se verificaram importantes alterações legislativas ao regime de horário de 

funcionamento dos estabelecimentos, destacando-se dois diplomas legais, a saber: 

 

O Decreto-Lei nº 111/2010, de 15 de Outubro, que alterou o regime dos horários de 

funcionamento das grandes superfícies comerciais, no sentido de serem os Municípios a fixar os 

respectivos horários de funcionamento e a efectuar a respectiva fiscalização; e  

 

O Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril, que aprovou a iniciativa “Licenciamento Zero”, o qual 

simplifica o regime de exercício de diversas actividades económicas, de forma a agilizar 

procedimentos e diminuir custos e, no caso em concreto, determina que o horário de 

funcionamento de cada estabelecimento, as suas alterações e mapa de horário de 

funcionamento não estão sujeitos a qualquer licenciamento, a autorização, a autenticação, a 

validação, a certificação, a actos emitidos na sequência de comunicações prévias com prazo, a 

registo ou a qualquer outro acto permissivo. 

 

Este último diploma legal, criou também a figura do “Balcão do Empreendedor”, que permite 

aos interessados o acesso directo, via internet, de toda a informação necessária para o 

desenvolvimento de uma actividade económica e quais os actos e permissões administrativas de 

que necessita, permitindo que os procedimentos e as formalidades necessárias sejam 

transmitidas electronicamente de um modo simples e célere. 

 



 2

Tendo em atenção estas alterações legislativas, há necessidade de proceder à revisão do 

presente regulamento, de forma a adequá-lo à nova realidade e, por conseguinte, proceder à 

adequação aos procedimentos dos serviços. 

 

A presente alteração ao regulamento foi submetida a um período de discussão pública antes da 

sua aprovação definitiva pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 17 de Abril de 

2013. 

 

Assim: 

Submete-se à aprovação da Assembleia Municipal a presente alteração ao Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja, ao abrigo do 

disposto no artigo 53º, nº 2 alínea a) e do artigo 64º nº 6, alínea a), ambos da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Lei das 

Autarquias Locais). 

 

 

Capítulo I 

Disposições Comuns 

 

Artigo 1º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, dos artigos 53º, nº 2, al. a) e artigo 64º, nº 6, al. a), ambos do Decreto-Lei 

nº 168/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do 

Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 

126/96, de 10 de Agosto, 216/96, de 20 de Novembro, 111/2010, de 15 de Outubro, 48/2011, 

de 01 de Abril; e Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Directiva nº 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro, 

relativa aos serviços no mercado interno, na Portaria nº 154/96, de 15 de Maio e na Portaria nº 

111/2010, de 15 de Outubro. 
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Artigo 2º 

Objecto e âmbito 

O presente Regulamento regula a fixação dos períodos de abertura, funcionamento e 

encerramento dos estabelecimentos de venda ao público e ou de prestação de serviços situados 

na área do Município de Beja. 

 

Artigo 3º 

Duração do trabalho 

A duração semanal e diária do trabalho estabelecida na Lei, em instrumento de regulamentação 

colectiva de trabalho ou no contrato individual de trabalho será sempre respeitada, sem 

prejuízo do período de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. 

 

Artigo 4º 

Regime geral de funcionamento 

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos abrangidos por este 

Regulamento podem estar abertos e funcionar todos os dias da semana, entre as 6 h e as 24 

horas. 

 

CAPÍTULO II 

Regime de Funcionamento 

 

Artigo 5º 

Classificação dos estabelecimentos comerciais 

Para efeitos de fixação dos respectivos horários de funcionamento específicos, os 

estabelecimentos classificam-se nos seguintes grupos: 

1 – Estabelecimentos do primeiro grupo: 

a) Hipermercados, supermercados, minimercados, mercearias, talhos, 

charcutarias, peixarias, frutarias, padarias e outros estabelecimentos de 

comércio de produtos alimentares; 

b) Drogarias e perfumarias; 

c) Lojas de vestuário, sapatarias, marroquinaria, retrosarias; 

d) Ourivesarias, relojoarias, estabelecimentos de compra de ouro, prata e jóias; 
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e) Lavandarias e tinturarias; 

f) Barbearias, cabeleireiros, esteticistas, institutos de beleza, piercings e 

tatuagens; 

g) Estabelecimentos de mediação imobiliária; 

h) Estabelecimentos de venda de material de informática, musical, fotográfico e 

cinematográfico; 

i) Ginásios, academias e health-clubs; 

j) Clubes de vídeo; 

k) Oficinas de reparação de veículos e recauchutagem de pneus; calçado; móveis; 

electrodomésticos; 

l) Antiquários; 

m) Estabelecimentos de venda de material óptico e oftálmico; 

n) Estabelecimentos de venda de materiais de construção, estabelecimentos de 

mobiliário, decoração e utilidades; 

o) Exposição e venda de veículos automóveis e respectivos acessórios; 

p) Papelarias, livrarias, floristas, estabelecimentos de venda de artesanato, artigos 

de interesse turístico, jornais, revistas e outros; 

q) Estabelecimentos de comércio de animais e ou alimentos e produtos para 

animais; 

r) Galerias de arte e exposições; 

s) Agências de viagens e ou aluguer de automóveis; 

t) Parafarmácias; 

u) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis aos referidos nas alíneas 

anteriores. 

2 – Estabelecimentos do segundo grupo: 

a) Cafés, pastelarias, casas de chá;  

b) Restaurantes e estabelecimentos de venda de comida confeccionada para o exterior; 

c) Snack-bares, self-services, cervejarias, marisqueiras, pizzarias, gelatarias; 

d)  Lojas de conveniência; 

e)  Cinemas e outras casas de espectáculos; 

f) Salões de jogos 

e) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis aos referidos nas alíneas anteriores. 
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3 – Estabelecimentos do terceiro grupo: 

a) Casas de Fado, Bares e Pubs. 

b) Cabarets e Clubes Nocturnos 

c) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis aos referidos nas alíneas anteriores. 

4 – Estabelecimentos do quarto grupo: 

 a) Discotecas; 

 b) Boîtes e Dancings; 

 c) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis aos referidos nas alíneas anteriores.  

5 – Estabelecimentos do quinto grupo: 

a) Farmácias; 

b) Estabelecimentos de apoio social;  

 c) Postos de abastecimento de combustíveis; 

d) Estabelecimentos situados em estações e terminais rodoviários, ferroviários ou     

aéreos; 

e) Estabelecimentos hoteleiros e complementares de alojamento turístico; 

f) Parques de estacionamento; 

g) Agências funerárias; 

h) Hospitais ou clínicas veterinárias 

i) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis aos referidos nas alíneas anteriores. 

6 – Estabelecimentos do sexto grupo: 

       Os estabelecimentos a funcionarem no Mercado Municipal 

 

Artigo 6º 

Horários de funcionamento 

1 – Os estabelecimentos pertencentes ao primeiro grupo, podem estar abertos no regime geral 

de funcionamento referido no artigo 4º do presente regulamento, todos os dias da semana. 

2 – Os estabelecimentos do segundo grupo, podem funcionar entre as 6 horas e as 2 horas 

todos os dias da semana. 

3 – Os estabelecimentos do terceiro grupo, podem funcionar entre as 9 e as 4 horas, todos os 

dias da semana. 

4 – Os estabelecimentos do quarto grupo, podem funcionar entre as 18 horas e as 6 horas, 

todos os dias da semana. 
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5 – Os estabelecimentos do quinto grupo, podem funcionar entre as 0 horas e as 24 horas, 

todos os dias da semana. 

6 – Os estabelecimentos do sexto grupo ficam sujeitos ao período de abertura e encerramento 

do Mercado Municipal, com excepção do estabelecimento de supermercado que pode 

funcionar entre as 8 horas e as 20 horas, todos os dias da semana. 

7 – Os estabelecimentos “mistos” adoptam, para cada uma das actividades, um período de 

funcionamento de acordo com os limites fixados para o respectivo grupo a que pertencem. 

8 – As esplanadas e demais instalações ao ar livre podem funcionar até ao limite horário do 

estabelecimento a que pertencem, sendo que as actividades ruidosas que naqueles decorram 

não poderão, em caso algum, perdurar para além das 24 horas, sem prejuízo da observância de 

limites mais restritivos decorrentes de licenças especiais de ruído e da legislação em vigor, 

designadamente do Regulamento Geral de Ruído. 

 

Artigo 7º 

Funcionamento nos períodos de Natal, Ano Novo, Carnaval e Páscoa 

1 - A Câmara Municipal, mediante deliberação, poderá fixar períodos de funcionamento 

específicos nas épocas de Natal, Ano Novo, Carnaval e Páscoa. 

2 - O disposto no número anterior é aplicável igualmente por ocasião do feriado municipal, 

festas populares, arraiais e outras ocasiões festivas a considerar. 

 

Artigo 8º 

Regime de alargamento e restrição dos limites horários 

1 - A Câmara Municipal pode restringir o horário de funcionamento dos estabelecimentos 

previstos no artigo 5º, quer por sua iniciativa quer na sequência do exercício do direito de 

petição dos particulares, desde que se verifique, fundadamente, grave perturbação da 

tranquilidade, repouso e qualidade de vida dos cidadãos ou por razões de segurança. 

2 – Sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação específica, o horário de 

funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais que não cumpram as disposições 

constantes do Regulamento Geral do Ruído, será restringido até que o seu proprietário ou 

explorador comprove junto da Câmara Municipal que já efectuou as alterações necessárias ao 

cumprimento do mencionado diploma legal. 
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3 – A decisão de alterar o horário nos termos do número anterior é da competência do 

Presidente da Câmara Municipal e será comunicada, com carácter de urgência, às Autoridades 

Policiais. 

2 – A Câmara Municipal pode alargar os horários dos estabelecimentos mencionados no no nº 1 

do presente artigo, a requerimento do interessado, devidamente fundamentado, por razões de 

ordem turística, cultural ou outra e acompanhado da planta de localização do estabelecimento, 

desde que o pedido cumpra, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Não seja colocada em causa a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos 

residentes; 

b) Não sejam colocadas em causa as características sócio-culturais e ambientais da zona, 

bem como as condições de circulação e estacionamento; 

c) O estabelecimento não se situe em zona predominantemente residencial ou em edifício 

constituído em propriedade horizontal onde se situem habitações, excepto se o 

condomínio ou os moradores, consoante o caso, declararem que em nada se opõem e 

houver prévia certificação do cumprimento das regras relativas à emissão do ruído por 

parte das entidades acreditadas nos termos da legislação em vigor. 

5 - A Câmara Municipal pode revogar, a todo o tempo, a decisão de alargamento do horário 

quando se verifique a alteração de qualquer dos requisitos que o determinaram. 

6 – As competências referidas no presente artigo são delegáveis no Presidente da Câmara 

Municipal, nos termos da lei. 

 

Artigo 9º 

Consulta de entidades 

1 - Previamente à decisão final sobre a restrição ou alargamento do horário, deve a Câmara 

Municipal consultar as seguintes entidades: 

a) As associações de consumidores, sindicatos e associações patronais com representação 

no concelho que representem os interesses afectados; 

b) A Junta de Freguesia da área onde está situado o estabelecimento; 

c) As Forças de Segurança com competência de intervenção na respectiva área; 

2 - Os pareceres das entidades acima mencionadas, caso não sejam emitidos no prazo de 8 

(oito) dias úteis, a contar da data da solicitação, presumem-se favoráveis à restrição ou 

alargamento do horário. 
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Artigo 10º 

Período de encerramento dos estabelecimentos 

1 - Para efeitos do presente diploma, considera-se que o estabelecimento está encerrado, no 

momento a partir do qual cessa o fornecimento de qualquer bem consumível ou prestação de 

serviço dentro ou fora do estabelecimento, não sendo permitida a entrada de clientes, bem 

como música ligada ou produção de ruídos próprios do funcionamento de um estabelecimento. 

3 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, os estabelecimentos estão autorizados a 

proceder ao atendimento dos clientes que se encontram no seu interior no momento do 

encerramento e não tenham ainda sido atendidos. 

4 – Encontram-se em incumprimento, para efeitos do disposto no presente artigo, todos os 

estabelecimentos que, decorridos 15 (quinze) minutos sobre o limite de encerramento previsto 

no horário de funcionamento, ainda mantenham no seu interior clientes e pessoas estranhas ao 

serviço do estabelecimento. 

 

CAPÍTULO III 

Horário de Funcionamento 

 

Artigo 11º 

Mapa de horário de funcionamento 

1 – O horário de funcionamento de cada estabelecimento, bem como as suas alterações devem 

ser comunicados ao Município, através do “Balcão do Empreendedor”. 

2 – Todos os estabelecimentos abrangidos pelo presente regulamento são obrigados a ter 

afixado, em local bem visível do exterior, o respectivo mapa de horário de funcionamento. 

CAPÍTULO IV 

Fiscalização 

 

Artigo 12º 

Fiscalização 

Sem prejuízo das competências legalmente atribuídas a outras entidades, compete à Câmara 

Municipal através do Serviço de Fiscalização Municipal, a verificação do cumprimento do 

disposto no presente regulamento. 
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Artigo 13º 

Contra-Ordenações 

1 – Constitui contra-ordenação punível com coima: 

a) A falta de mera comunicação prévia do horário de funcionamento, bem como das suas 

alterações, a falta de afixação de horário, nos termos da lei e do artigo 11º do presente 

regulamento, é punível com coima prevista na lei, graduada entre € 150 a € 450, para pessoas 

singulares, e de € 450 a € 1500, para pessoas colectivas. 

b) O funcionamento do estabelecimento fora do horário estabelecido, é punível com coima 

prevista na lei, graduada entre € 250 a € 3740, para pessoas singulares, e de € 2500 a € 25 000, 

para pessoas colectivas. 

2 – A tentativa e negligência são puníveis. 

3 – Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a gravidade da infracção o justifique, 

para além das coimas previstas no nº 1, pode ser aplicada a sanção acessória de encerramento 

do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não superior a dois anos. 

4 - O produto das coimas, mesmo quando estas sejam fixadas em juízo, constitui receita do 

Município. 

 

Artigo 14º 

Competência 

A decisão sobre a instauração dos processos de contra-ordenação, a aplicação das coimas e das 

sanções acessórias é da competência do Presidente da Câmara Municipal, podendo haver lugar 

a delegação e subdelegação de competências, nos termos da lei. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições finais  

 

Artigo 15º 

Taxas 

Pelo alargamento de horário de funcionamento previsto no artigo 8º, são devidas as taxas 

previstas no Regulamento Geral das Taxas Municipais. 
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Artigo 16º 

Normas supletivas 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente regulamento, aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 48/2011, de 01 

de Abril e restante legislação aplicável, com as devidas adaptações. 

 

Artigo 17º 

Norma revogatória 

O presente Regulamento revoga o anterior Regulamento de Horário Funcionamento de 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, aprovado pela Assembleia 

Municipal de Beja em 17 de Dezembro de 2007. 

 

Artigo 18º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação nos termos legais. 


