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ANTEPROJETO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

RESTRIÇÃO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

DE BEJA 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente diploma regulamentar procede à primeira alteração ao Regulamento 

Municipal de Restrição do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja, 

aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2015, que 

entrou em vigor por efeito da publicação do Edital nº 927/2015, na 2ª Série do Diário 

da República nº 203, de 16 de outubro de 2015. 

 

Artigo 2.º 

Alteração do Articulado 

Os artigos 3º, 7º, 9º e 10º do Regulamento Municipal de Restrição do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos passam a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 3º 

Restrições aos horários de funcionamento dos estabelecimentos 

1 - Por razões de segurança e de proteção da qualidade de vida dos cidadãos, os 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, os 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, espetáculos de natureza artística, situados na 

Zona prevista no artigo 1º, nº 1 do presente Regulamento, têm a seguinte restrição ao horário 

de funcionamento: entre as 04:00 horas e as 06:00 horas de todos os dias da semana. 

2 – As discotecas, os clubes, os cabarets, as boîtes e os dancings e outros estabelecimentos 

análogos têm a seguinte restrição ao horário de funcionamento: entre as 06:00 h e as 12:00 h 

de todos os dias da semana, devendo cumprir, para além das condições específicas de 

funcionamento previstas no artigo 4º do presente Regulamento, os seguintes requisitos: 
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a) Relatório de Avaliação Acústica a apresentar na Câmara Municipal; 

b) Obrigação de um elemento de segurança privada à porta do estabelecimento, de 

acordo com a legislação aplicável; 

c) Existência de sistema de videovigilância, quando exigido por lei; 

d) Existência de equipamento de deteção de metais, objetos, engenhos ou substâncias de 

uso e porte legalmente proibido ou que ponham em causa a segurança de pessoas e 

bens, quando exigido por lei. 

3 - As esplanadas e demais instalações ao ar livre podem funcionar até às 24 horas, devendo o 

mobiliário que as integram ser removido até 45 minutos após o termo do horário de 

funcionamento. 

4 - A Câmara Municipal, mediante deliberação, poderá fixar períodos de restrição diferentes do 

mencionado no nº 1, ou mesmo, a liberalização de horários, nas épocas de Natal, Ano Novo, 

Carnaval e Páscoa, sem prévia audição das entidades. 

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

festas populares, arraiais e outras ocasiões festivas a considerar. 

 

Artigo 7º 

Mapa de horário de funcionamento 

1- Em cada estabelecimento deve estar afixado o mapa de horário de funcionamento em local 

bem visível do exterior. 

2-Para os conjuntos de estabelecimentos, instalados num único edifício, que pratiquem o 

mesmo horário de funcionamento, deve ser afixado um mapa de horário de funcionamento em 

local bem visível do exterior. 

3 – A definição do horário de funcionamento e o respetivo mapa, não estão sujeitos a qualquer 

comunicação, autorização, autenticação, validação, certificação ou qualquer outro ato 

permissivo e, por conseguinte, não estão sujeitos ao pagamento de quaisquer taxas 

municipais. 

4 – O mapa de horário de funcionamento deve conter de forma legível a seguinte informação: 

a) Horário de abertura e encerramento, diário; 

b) Interrupção de funcionamento, quando aplicável; 
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c) Encerramento para descanso semanal, quando aplicável; 

d) Horário de esplanada, quando exista. 

5 – O horário de funcionamento constante do mapa é de cumprimento obrigatório. 

 

Artigo 9º 

Fiscalização 

1 - A fiscalização do cumprimento do disposto neste regulamento municipal compete: 

a) À Guarda Nacional Republicana; 

b) À Polícia de Segurança Pública; 

c) À Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 

d) À Câmara Municipal de Beja, através dos seus serviços de fiscalização. 

2 – As autoridades de fiscalização mencionadas no nº 1 podem determinar o encerramento 

imediato do estabelecimento que se encontre a laborar fora do horário de funcionamento 

estabelecido. 

 

Artigo 10º 

Contraordenações 

1 – Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, constitui contraordenação a violação das 

seguintes normas do presente Regulamento: 

a) A falta de afixação do mapa de horário de funcionamento, em local bem visível do exterior, 

em violação do nº 1 do artigo 7º; 

b) O funcionamento do estabelecimento fora do horário afixado, em violação do nº 5 do artigo 

7º;  

c) A falta de informação no mapa de horário de funcionamento, em violação do nº 4 do artigo 

7º; 

d) O funcionamento de estabelecimento sem que disponha do limitador de som, referido no 

artigo 4º, nº 1 e no artigo 8º; 

e) O funcionamento do estabelecimento, sem que as portas, as janelas e as antecâmaras se 

encontrem encerradas, em violação do nº 3 do artigo 4º; 

f) A não remoção do mobiliário afeto às esplanadas dos estabelecimentos, em violação do 
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disposto no artigo 3º, nº 2,  

g) O funcionamento do estabelecimento fora do horário que haja sido restringido por decisão 

da Câmara Municipal, em violação do artigo 3º-A. 

h) A venda de bebidas para consumo na via pública, em violação do artigo 5º-A; 

2 – A contraordenação prevista na alínea a) do número anterior é punível com coima graduada 

de € 150,00 a € 450,00, no caso de pessoa singular, e de € 450,00 a € 1.500,00, no caso de 

pessoa coletiva; 

3 - A contraordenação prevista na alínea b) do número anterior é punível com coima graduada 

de € 250,00 a € 3.740,00, no caso de pessoa singular, e de € 2.500,00 a € 25.000,00, no caso 

de pessoa coletiva; 

4 - As contraordenações prevista nas alínea c), d), e), f), g) e h) do número anterior são 

puníveis com coima graduada de € 150,00 a € 3.740,00, no caso de pessoa singular, e de € 

2.500,00 a € 25.000,00, no caso de pessoa coletiva; 

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

Município. 

6 - O pagamento das coimas previstas no presente Regulamento não dispensa os infratores do 

dever de reposição da legalidade. 

7 – Ao processo de contraordenação aplica-se subsidiariamente o regime jurídico do ilícito de 

mera ordenação social. 

 

Artigo 3º 

Aditamento ao articulado 

É aditado ao Regulamento Municipal da Restrição do Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Beja o artigo 3º-A e o artigo 5º-A, com a seguinte redação: 

 

Artigo 3º-A 

Procedimento de restrição do período de funcionamento por iniciativa dos interessados 

1 – No caso de pedido de restrição do período de funcionamento feito pelo interessado, que 

tenha por objeto os estabelecimentos previstos no artigo 1º, nº 2 e no artigo 3º do presente 

Regulamento, o procedimento tem início com a apresentação de um requerimento, 
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acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Identificação completa do requerente, com indicação do nome, domicílio, contacto 

telefónico e endereço de correio eletrónico; 

b) Identificação do estabelecimento comercial que pretende ver restringido o horário de 

funcionamento; 

c) Fundamento do pedido da restrição com indicação dos factos em que se baseia o 

pedido; 

d) Junção de documentos que o requerente considere relevantes, designadamente prova 

documental fotográfica, prova testemunhal e identificação de outras ocorrências 

consideradas relevantes para o procedimento. 

2 – No caso de ser necessária a realização de avaliações acústicas, os encargos daqui 

resultantes são suportados pelo requerente que as tiver requerido, sem prejuízo do disposto no 

artigo 15º, nº 2 do Código do Procedimento Administrativo. 

3 – Na sequência da realização das avaliações acústicas mencionadas no número anterior, o 

Município pode exigir o seu pagamento ao infrator caso se comprove que existe violação da 

legislação do ruído em vigor. 

4 – Do projeto de decisão que resultar da análise ao pedido de restrição apresentado, é 

notificado ao explorador do estabelecimento para pronúncia em sede de audiência dos 

interessados nos termos do disposto no Código do Procedimento Administrativo. 

5 – A decisão deve ser devidamente fundamentada e determina o horário da restrição e a sua 

duração. 

5 – O explorador do estabelecimento pode requerer o levantamento da restrição ou a revisão 

dos limites da restrição a que foi sujeito desde que comprove que eliminou as causas e 

pressupostos que levaram à decisão de restrição. 

6 – Caso a restrição tenha fundamento na produção de ruído incomodativo, é da 

responsabilidade do explorador do estabelecimento promover ensaios e avaliações acústicas 

elaboradas por entidade acreditada para o efeito. 

 

Artigo 5º-A 

Consumo de bebidas no exterior dos estabelecimentos e espaços de utilização exterior 
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1 – A venda de bebidas para consumo no exterior dos estabelecimentos, nomeadamente nas 

esplanadas, apenas é permitida até às 24 horas.  

2 – Os exploradores dos estabelecimentos com esplanadas sem ocupação do espaço público 

mas de acesso público, têm que cumprir o mencionado no número anterior e ainda o estipulado 

na legislação em vigor no que se refere às atividades ruidosas, nomeadamente o Regulamento 

Geral do Ruído. 

Artigo 4º 

Republicação 

O Regulamento Municipal de Restrição do Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos, com as alterações agora introduzidas é integralmente republicado 

em anexo ao presente diploma regulamentar, dele fazendo parte integrante. 

 

Artigo 5º 

Entrada em vigor 

O presente diploma regulamentar entra em vigor 15 dias após a sua publicação no 

Diário da República. 


