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NOTA JUSTIFICATIVA 

Primeira Alteração ao Regulamento Municipal da Restrição do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja 

O Regulamento Municipal da Restrição do Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Beja 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. 

Apesar de estar em vigor o princípio da liberalização de horários, que resultou da 

alteração que o Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, que aprova o Regime 

Jurídico do Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração 

(RJACSR), introduziu ao Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de maio, alterado pelos 

Decretos-Leis nºs. 126/96, de 10 de agosto, 216/96, de 20 de novembro, 111/2010, de 

15 de outubro e 48/2011, de 1 de abril, o Município de Beja decidiu aprovar uma 

restrição de horário entre as 04:00 h e as 06:00 h de todos os dias da semana, 

aplicável aos estabelecimentos de restauração e bebidas que se situam no espaço 

residencial da Cidade de Beja e no espaço central (núcleo histórico), nos termos da 

planta de ordenamento na área urbana de Beja, que faz parte integrante do Plano 

Diretor Municipal de Beja, por razões de segurança e de proteção da qualidade de 

vida dos cidadãos.  

Após a entrada em vigor do mencionado Regulamento Municipal e, em resultado da 

experiência prática da sua aplicação, há a necessidade de introduzir algumas medidas 

corretivas no sentido de adequá-lo à realidade existente, fazendo uma melhor 

conciliação da iniciativa privada, do desenvolvimento económico, do lazer e da 
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dinamização dos espaços da cidade com a segurança e a salvaguarda do direito ao 

descanso dos residentes. 

Considerando o caráter de excecionalidade da restrição do horário e tendo em conta 

os hábitos e costumes dos cidadãos do Município a que se alia o objetivo de atração 

turística da cidade, torna-se necessário estabelecer uma restrição diferente ao 

funcionamento dos estabelecimentos de discotecas, clubes, cabarets, boîtes e 

dancings e outros estabelecimentos análogos, que se fixa entre as 06:00 h e as 12:00 

h de todos os dias da semana. 

Por outro lado, aproveita-se para melhor clarificar as regras referentes à afixação do 

mapa de horário de funcionamento dos estabelecimentos e prevê-se expressamente 

que as autoridades competentes podem determinar o encerramento imediato do 

estabelecimento que se encontre a laborar fora do horário de funcionamento 

estabelecido. 

Prevê-se ainda o aditamento de dois novos artigos: um referente ao procedimento de 

restrição do período de funcionamento do estabelecimento por iniciativa dos 

interessados e o outro referente ao consumo de alimentos e bebidas no exterior dos 

estabelecimentos e espaços de utilização exterior, devido às queixas de que os 

clientes dos estabelecimentos prolongam o seu convívio no exterior dos mesmos, 

causando ruído excessivo, pretendendo-se com esta nova norma disciplinar esta 

situação e melhor salvaguardar o direito ao descanso dos residentes.  

Por último, o artigo 10º sob a epígrafe “Contraordenações” tem uma nova redação, de 

modo a adequar o regime sancionatório às novas alterações introduzidas ao 

Regulamento Municipal. 
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Assim: 

Tendo em conta o disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de maio, 

que estabelece o novo regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, 

submete-se à aprovação da Câmara Municipal o presente projeto de primeira 

alteração ao Regulamento Municipal da Restrição do Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Beja para ser submetido a consulta pública nos termos do artigo 

101º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

4/2015, de 7 de janeiro. 

 

 

 


