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Projeto de Regulamento de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município do Barreiro 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Os municípios têm amplas competências em matéria de planeamento estratégico, 

ordenamento do território e urbanismo, pois ordenar o território é um dever e uma tarefa de 

toda a administração pública, incluindo naturalmente os municípios. Em matéria de 

ordenamento e urbanismo essas competências estão bem definidas no âmbito da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais. 

Neste contexto as Câmaras municipais devem desenvolver ações, e criar a instrumentação 

necessária, para coordenar a compatibilização das diversas políticas públicas com incidência 

territorial, com as políticas de desenvolvimento económico e social, assegurando uma 

adequada ponderação dos interesses públicos e privados em presença, conforme é 

preconizado na Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo (Lei n.º31/2014, de 30 de maio, na sua atual redação). 

Só através deste trabalho será possível assegurar a qualidade de vida reconhecida na 

construção de territórios competitivos e atrativos para investir, viver e usufruir, dando 

consequência a políticas publicas através da regulamentação necessária à valorização das 

potencialidades do território, salvaguardando o equilíbrio e qualidade das suas funções 

ambientais, económicas, sociais e culturais, enquanto suporte físico e de enquadramento 

cultural para as pessoas e suas atividades. 

Com a entrada em vigor do regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, 

serviços e restauração, em 1 de março de 2015, através do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro, criou-se, nessa data, a necessidade de regulamentação municipal que responda às 

simplificações introduzidas em matéria de horários de funcionamento de estabelecimentos de 

comércio e de serviços, nomeadamente no que concerne à liberalização dos horários de 

funcionamento de atividades económicas. 

Com o presente regulamento pretende-se criar condições para disciplinar os horários de 

funcionamento de atividades económicas, e sua localização, atendendo a critérios de 

ordenamento do território relacionados com a harmonia entre funções urbanas, segurança do 

investimento, quer seja habitação, atividade económica, turística ou cultural, segurança e 

proteção da qualidade de vida dos cidadãos, sem prejuízo da legislação laboral e do ruído. 

Por fim, esta regulamentação é fundamental para que a autarquia possa, a partir de agora, 

atuar de forma mais concreta na defesa dos direitos de todos os cidadãos, sejam eles 
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prestadores de serviços, comerciantes, residentes, ou outros, garantindo-lhes as regras 

necessárias ao sucesso do equilíbrio entre as funções urbanas, criando a ferramenta 

necessária ao exercício da autoridade reconhecida à autarquia para atuar na reposição da 

normalidade, através da fiscalização sucessiva, de forma a garantir uma parte da ambicionada 

qualidade de vida. 

No seguimento do contexto anteriormente exposto importa atender ainda aos seguintes 

aspetos:  

O Decreto-Lei n.º10/2015, de 16 de janeiro, veio introduzir um conjunto de alterações ao 

Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, de entre as quais se destaca a liberalização dos horários 

de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público, de prestação de serviços, de 

restauração ou de bebidas, dos 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, dos recintos fixos de 

espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos. 

Não obstante, a par da liberalização dos horários de funcionamento dos diferentes 

estabelecimentos, procedeu-se, igualmente, a uma descentralização da decisão de limitação 

dos mesmos, ao conceder-se às câmaras municipais a possibilidade de, nos termos do artigo 

3.º, restringirem os períodos de funcionamento, a vigorar em todas as épocas do ano ou 

apenas em épocas determinadas, em casos devidamente justificados. 

Por outro lado, nos termos do artigo 4.º, os órgãos municipais ficaram investidos na obrigação 

de adaptar os regulamentos municipais sobre horários de funcionamento, no respeito pela livre 

iniciativa privada e legítimos interesses dos agentes económicos, e, do mesmo modo, 

acautelando a segurança e proteção da qualidade de vida dos cidadãos. 

Nestes termos, sem prejuízo da legislação laboral e do ruído, e tendo por base a experiência 

colhida, junto dos titulares dos diferentes estabelecimentos, dos munícipes, das Forças de 

Segurança, e ainda das Juntas de Freguesia, a Câmara Municipal do Barreiro, com a 

elaboração deste regulamento, pretende harmonizar os interesses em confronto, prevenindo 

possíveis ofensas do direito ao sono, ao repouso e à tranquilidade dos moradores, inscritos no 

direito de todos à integridade física e a um ambiente de vida humana sadia e ecologicamente 

equilibrada, sem descurar os interesses socioeconómicos em consideração, todos com assento 

constitucional. 

Neste contexto, tem-se por adequado restringir o horário de funcionamento de alguns tipos de 

estabelecimentos para horas consentâneas com o respeito pelos direitos de personalidade 

atrás referidos, em especial no que respeita à hora de encerramento. 

Em síntese, apesar de a matéria objeto de disciplina regulamentar ser dificilmente mensurável, 

numa lógica quantificável de custo/benefício, pretendeu-se encontrar uma solução equilibrada 
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entre os diferentes interesses, quer os decorrentes dos direitos dos moradores quer os que 

sustentam a dinâmica da economia local, por recurso à aplicação do princípio da 

proporcionalidade na prossecução do interesse público que, por força de lei, aos órgãos 

autárquicos cumpre acautelar, de forma equitativa adequada e necessária. 

Nestes termos, considerando que compete à Câmara Municipal do Barreiro elaborar e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos com eficácia 

externa do Município, conforme decorre das disposições conjugadas da alínea g) do n.º 1 do 

artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi elaborado o presente projeto de Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Município do 

Barreiro, que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, vai ser submetido a consulta pública, atendendo ao elevado número de 

interessados, os quais são, não só os titulares dos estabelecimentos, mas, em geral, todos os 

residentes na área do Município do Barreiro potencialmente afetados, quer pela liberalização 

dos horários de funcionamento quer pelas restrições a empreender por via regulamentar. Para 

o efeito, a Câmara Municipal concede o prazo de 30 dias úteis, contados da publicação do 

projeto de regulamento na 2.ª série do Diário da República, podendo este ser ainda consultado 

na internet, no sítio institucional do Município do Barreiro, acessível através do endereço 

http://www.cm-barreiro.pt/, e na Secretaria do Departamento de Planeamento, Gestão 

Territorial, e Equipamentos, de segunda-feira a sexta-feira, durante o horário de expediente (9h 

às 12h e das 14h às 16h). 

No âmbito da consulta pública, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões à 

Câmara Municipal,  ou através do endereço de correio eletrónico regulamento.horarios@cm-

barreiro.pt, identificando, expressamente, no assunto “Contributos para o Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de 

Serviços”. 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º10/2015, de 16 de janeiro, vão ser ouvidas as seguintes 

entidades: a UGT - União Geral de Trabalhadores; a CGTP - Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses; o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, 

Restaurantes e Similares do Sul; a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor; a ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; a PSP - Polícia de 

Segurança Pública do Barreiro; a GNR - Guarda Nacional Republicana; a Associação do 

Comércio, Indústria e Serviços do Barreiro e Moita; as Juntas de Freguesia e a Associação de 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. 

 

http://www.cm-barreiro.pt/
mailto:regulamento.horarios@cm-barreiro.pt
mailto:regulamento.horarios@cm-barreiro.pt
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CAPÍTULO I.  

Disposições gerais 

Artigo 1.º  

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado nos termos e ao abrigo do que dispõem os artigos 241.º 

da Constituição da República Portuguesa, do disposto na alínea k), do n.º1, do artigo 33.º, 

conjugado com a alínea g), do n.º1, do artigo 25.º, do anexo I, da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, no Decreto-Lei n.º48/96, de 15 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º48/2011, de 1 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º10/2015, de 16 de janeiro, 

designadamente no seu artigo 4.º, e demais alterações legais subsequentes. 

Artigo 2.º  

Objeto 

Este regulamento tem por objeto o regime dos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais de venda ao público e de prestação de serviços identificados no 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º48/96, de 15 de maio, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º10/2015, de 16 de janeiro, situados na área do Município do Barreiro. 

Artigo 3.º  

Âmbito 

1 — O presente Regulamento aplica-se a todos os estabelecimentos de venda ao público, de 

prestação de serviços, de restauração ou de bebidas com ou sem espaço de dança ou 

onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos 

de espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos, a que alude o artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual redação, situados no Município do 

Barreiro. 

2 — Consideram-se englobadas no número anterior, todos os fogos, lojas ou quiosques ou 

quaisquer outros estabelecimentos que disponibilizem bens ou serviços ao público. 

3 — Em cumprimento do disposto no n.º1, as disposições do presente Regulamento, aplicam-

se ainda a todas as pessoas singulares ou coletivas que exerçam as referidas atividades 

comerciais ou de prestação de serviços. 

4 — Consideram-se englobadas no número anterior, todos aqueles que disponibilizem, por 

qualquer meio, bens ou serviços à população em geral, ou a grupos de cidadãos em 

especial, designadamente o respetivo pessoal, alunos, associados e seus 

acompanhantes, independentemente da sua natureza jurídica, seja sociedade comercial, 

associação sem fins lucrativos, fundação ou outra. 
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5 — Sem prejuízo do acima disposto, às atividades de comércio a retalho, de restauração ou 

de bebidas exercidas de forma não sedentária são aplicáveis os horários previstos no 

artigo 13.º do Regulamento de Venda Ambulante do Concelho do Barreiro em vigor. 

6 — Os estabelecimentos que funcionam no interior dos mercados municipais estão sujeitos 

aos horários de funcionamento fixado para aqueles, salvo quando têm comunicação direta 

e autónoma para o exterior, aplicando-se nestes casos o presente regulamento, conforme 

o artigo 27.º do Regulamentos dos Mercados Retalhistas Municipais e o artigo 13.º do 

Regulamento de funcionamento do Mercado Municipal 1.º de Maio. 

Artigo 4.º  

Competência 

Compete ao Presidente da Câmara, com a faculdade de delegação nos vereadores, mandar 

executar e fiscalizar o cumprimento das normas do presente regulamento, nomeadamente, 

instruir os processos de contraordenação, designar instrutor, aplicar as respetivas coimas e 

sanções acessórias previstas neste regulamento. 

Artigo 5.º  

Áreas geográficas 

1 — Tendo em consideração as heterogeneidades territoriais que caraterizam o Município do 

Barreiro, e não descurando os interesses socioeconómicos vigentes, para efeitos de 

fixação dos respetivos períodos de funcionamento, foram consideradas as áreas 

geográficas (AG) que se identificam de seguida e cujos limites constam do Anexo I ao 

presente regulamento: 

AG1 – Áreas predominantemente consolidadas, com grande presença do uso 

habitacional, onde se pretende assegurar o direito ao repouso e à tranquilidade dos 

moradores; 

AG2 – Áreas correspondentes a frentes ribeirinhas urbanas, onde se verifica a presença 

do uso habitacional, mas que pela sua localização, ou até pelo seu passado em termos do 

contexto local, são zonas suscetíveis de contribuir para o desenvolvimento económico do 

Município. Nestes locais, importa conciliar o direito ao repouso e à tranquilidade dos 

moradores, com a manutenção e implementação de atividades associadas à economia do 

lazer e turismo; 

AG3 – Áreas em que o uso habitacional é praticamente inexistente, correspondendo 

sobretudo a zonas empresariais/industriais e a frentes ribeirinhas urbanas. No entanto, por 

apresentarem alguma proximidade a territórios com outras caraterísticas, há que procurar 

conciliar os fluxos resultantes da vida noturna com o normal funcionamento diurno da 

Cidade. 



 

Página 6 de 20 

2 — As áreas referidas no número anterior podem ser objeto de alteração, mediante 

deliberação da assembleia municipal, por proposta da câmara municipal. 

Artigo 6.º  

Definições 

Para efeitos do presente regulamento aplicam-se as definições constantes do artigo 2.º 

(Definições gerais) do Decreto-Lei n.º10/2015, de 16 de janeiro – RJACSR. 

Artigo 7.º  

Classificação dos estabelecimentos 

1 — A classificação dos estabelecimentos, para efeitos do presente regulamento, é definida 

pelo CAE declarado pelos exploradores perante as entidades competentes. 

2 — Caso os estabelecimentos exerçam diversas atividades, em conformidade com a lei 

vigente, a inclusão dos mesmos no grupo respetivo é efetuada atendendo à atividade 

principal declarada para o estabelecimento, através do respetivo CAE. 

3 — As associações sem fins lucrativos encontram-se sujeitas ao cumprimento dos limites de 

horários previstos no presente regulamento, aplicáveis à atividade desenvolvida no espaço 

por si explorado, bem como aos correspondentes requisitos legais e regulamentares. 

Artigo 8.º  

Condições gerais de funcionamento dos estabelecimentos 

Sem prejuízo das condições específicas de funcionamento previstas no Artigo 11.º, durante o 

período de funcionamento dos estabelecimentos abrangidos por este regulamento o respetivo 

explorador deve adotar as medidas necessárias para impedir a propagação de ruído do interior 

para o exterior, e a produção de resíduos no exterior do estabelecimento. 

Artigo 9.º  

Encerramento 

1 — Para efeitos do presente regulamento, considera-se que o estabelecimento está encerrado 

quando, cumulativamente, tenha a porta encerrada, não permita a entrada de clientes, não 

disponha de clientes no interior, cesse o fornecimento de quaisquer bens ou a prestação 

de quaisquer serviços e de toda a atividade musical, caso exista. 

2 — As entidades exploradoras asseguram o encerramento do estabelecimento à hora fixada, 

devendo encerrar as portas e cessar toda a atividade musical, caso esta exista. 

3 — Decorridos trinta minutos após o horário de encerramento é expressamente proibida a 

permanência de clientes ou pessoas estranhas ao serviço no interior do estabelecimento. 
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4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é permitida a utilização do 

estabelecimento, fora do horário normal de funcionamento, para fins exclusivos de 

abastecimento do estabelecimento e de limpeza, sem a permanência de clientes, desde 

que sejam cumpridos os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º9/2007, de 17 de Janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 

n.º278/2007, de 01 de Agosto. 

5 — Em caso de incumprimento do disposto nos números anteriores, considera-se, para todos 

os efeitos, designadamente para aplicação das sanções, medidas cautelares e sanções 

acessórias previstas no presente Regulamento que, o estabelecimento encontra-se em 

funcionamento. 

6 — Decorridos trinta minutos após o horário de encerramento da esplanada, 

independentemente do horário de encerramento do estabelecimento, constitui obrigação 

do agente económico proceder à remoção do respetivo mobiliário e equipamento da 

esplanada do espaço público. 

7 — A Fiscalização Municipal, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana 

e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, no exercício das suas competências 

de fiscalização, podem determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se 

encontre a laborar fora do horário de funcionamento afixado ou do estabelecido no 

presente regulamento. 

8 — O disposto no número anterior não prejudica a instauração do respetivo processo 

contraordenacional. 

CAPÍTULO II.  

Horários de Funcionamento 

Artigo 10.º  

Regime geral 

Sem prejuízo do disposto no regime especial em vigor para atividades não especificadas no 

Decreto-Lei n.º48/96, de 15 de maio, na sua atual redação, e no disposto no presente 

Regulamento, os estabelecimentos de venda ao público, de prestação de serviços, 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, os recintos fixos de 

espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos têm horário de funcionamento livre. 

 

 

 



 

Página 8 de 20 

Artigo 11.º  

Regras de funcionamento específicas 

1 — O presente regulamento institui restrições aos horários de funcionamento de todos os 

estabelecimentos ou recintos, em função das relações que estabelecem com as áreas em 

que se verifica a presença do uso habitacional, de forma a garantir a segurança e a 

proteção da qualidade de vida dos cidadãos, assim como, de defesa do ambiente urbano. 

2 — Os estabelecimentos ou recintos situados na AG3, desde que afastados num raio de 30 

metros de edifícios destinados, no todo ou em parte, à habitação, têm horários de 

funcionamento mais alargados. 

3 — Os estabelecimentos que disponham de música ao vivo, amplificada ou acústica, ou de 

aparelhagem emissora de som ou mesa de mistura, devem cumprir os seguintes 

requisitos cumulativos: 

a. Insonorização do espaço, nos termos legais aplicáveis; 

b. Avaliação acústica comprovativa do cumprimento da alínea anterior; 

c. Instalação de um limitador-registador de potência sonora, devidamente calibrado e 

com selagem das ligações e equipamentos de som por entidade acreditada, o qual 

deve cumprir os requisitos constantes do 6 —; 

d. Funcionamento do estabelecimento com portas e janelas fechadas. 

4 — É totalmente proibida a venda e a saída de bebidas do interior dos estabelecimentos para 

a rua, com exceção da efetuada nas esplanadas dos estabelecimentos devidamente 

licenciadas. 

5 — Constitui obrigação dos agentes económicos limpar o espaço público envolvente ao seu 

estabelecimento comercial e ou de prestação de serviços, procedendo à remoção dos 

resíduos provenientes da sua atividade, ou os que eventualmente possam aí acumular-se, 

por inerência à ocupação do espaço público. 

Artigo 12.º  

Instalação de limitador registador de potência sonora 

1 — Sempre que seja instalado um limitador-registador de potência sonora, por determinação 

da câmara municipal ou por iniciativa do explorador do estabelecimento, o procedimento é 

acompanhado pela fiscalização municipal. 

2 — O limitador-registador de potência sonora é um dispositivo que atua sobre os sistemas de 

reprodução, amplificação sonora e/ou audiovisual, programado e calibrado de modo a 

assegurar o cumprimento de níveis sonoros estabelecidos pela câmara municipal e 

legislação aplicável, no interior do estabelecimento, ou quando necessário na entrada e no 

exterior do estabelecimento, e que regista os respetivos dados. 
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3 — Os limites de emissão sonora definidos no momento da calibração e selagem do limitador 

de som não podem ser ultrapassados. 

4 — O limitador-registador de potência sonora tem de manter-se em devidas condições e pleno 

funcionamento, não podendo ser desconectado nem violada a selagem das ligações e 

equipamentos de som efetuada pela entidade acreditada, nos termos da legislação 

aplicável. 

5 — Os encargos com a aquisição, instalação e selagem do limitador-registador de potência 

sonora são suportados pelo explorador do estabelecimento ou recinto. 

6 — O incumprimento do disposto nos n.os 1 —, 3 — e 4 —, bem como dos requisitos técnicos 

constantes do artigo seguinte, constitui fundamento para a restrição do horário de 

funcionamento, nos termos previstos no Artigo 22.º, sem prejuízo da aplicação das demais 

sanções e medidas, especialmente, previstas no presente Regulamento. 

Artigo 13.º  

Requisitos técnicos do limitador-registador 

1 — O limitador-registador de potência sonora identificado no n.º1 —do artigo anterior deve 

obedecer aos requisitos técnicos abaixo descriminados: 

a. Atuar pelo nível sonoro, de forma a controlar os níveis estabelecidos; 

b. Dispor de um microfone externo para recolha dos valores de nível sonoro dentro do 

local de emissão que se pretende controlar, o qual deverá possibilitar a devida 

calibração com o equipamento de aparelho emissor de som (com ou sem amplificação) 

e/ou mesa de mistura; 

c. Arquivar e guardar um historial onde figure o ano, o mês, o dia e a hora em que se 

realizaram as últimas programações; 

d. Dispor de um sistema de verificação que permita detetar possíveis tentativas de 

manipulação do equipamento de música ou do equipamento limitador que, a 

ocorrerem, deverá ficar armazenado na memória interna do equipamento; 

e. Dispor de um sistema de selagem das ligações e do microfone; 

f. Detetar outras fontes que possam funcionar paralelamente ao equipamento ou 

equipamentos alvo de limitação, bem como detetar possíveis tentativas de 

“abafamento” do microfone; 

g. Permitir o armazenamento dos episódios de tentativas de manipulação ocorridas com 

uma periodicidade programável não inferior a 5 minutos, até ao limite não inferior de 

um mês; 
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h. Dispor de um sistema que impeça a reprodução musical e/ou audiovisual, no caso do 

equipamento limitador ser desligado inadvertidamente ou voluntariamente da rede 

elétrica e/ou seja desligado o microfone de controlo; 

i. Permitir programar níveis de limitação para diferentes horários de emissão sonora, de 

forma a garantir o cumprimento dos horários autorizados pelo Município, e para 

diferentes dias da semana — com diferentes horas de início e fim, bem como introduzir 

plataformas horárias de exceção para determinados eventos. 

Artigo 14.º  

Estabelecimentos ou recintos situados na área geográfica 1 (AG1) 

1 — Os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo as 

denominadas lojas de conveniência, devem adotar um horário de funcionamento entre as 

6,00 e as 01,00 horas do dia seguinte de todos os dias da semana. 

2 — Os estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, os estabelecimentos de comércio 

alimentar, bem como outros estabelecimentos que desenvolvam atividades análogas 

devem adotar um horário de funcionamento entre as 06,00 horas e as 01,00 horas do dia 

seguinte, de domingo a quinta-feira, e entre as 06,00horas e as 03,00 horas do dia 

seguinte, na sexta-feira, sábado, e vésperas de feriado. 

3 — Não é autorizado o licenciamento de estabelecimentos de restauração e/ou bebidas com 

espaços para dança nesta área geográfica. 

4 — O horário de funcionamento definido no número 2 — aplica-se aos seguintes 

estabelecimentos: 

a. Estabelecimentos de restauração, de bebidas ou mistos, devidamente licenciados e 

sem espaço de dança, designadamente, os restaurantes, cervejarias, snack-bares, 

adegas típicas, pizzarias, estabelecimentos de confeção de refeições prontas a levar 

para casa-Take away, casas de pasto, cafés, tabernas e outros estabelecimentos de 

bebidas sem espetáculo, casas de chá, pastelarias e estabelecimentos similares; 

b. Estabelecimentos de bebidas, devidamente licenciados e sem espaço de dança, 

designadamente, Bares, pubs e similares 

c. Cinemas, teatros e outras casas de espetáculos; 

d. Casinos, salas de bingo, casas de bilhares e jogos diversos; 

e. Outros estabelecimentos não previstos nas alíneas anteriores que desenvolvam 

atividades análogas. 

Artigo 15.º  

Estabelecimentos ou recintos situados na área geográfica 2 (AG2) 
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1 — Os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo as 

denominadas lojas de conveniência, devem adotar um horário de funcionamento entre as 

6,00 e as 01,00 horas do dia seguinte de todos os dias da semana. 

2 — Os horários dos estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, os estabelecimentos de 

comércio alimentar, bem como outros estabelecimentos que desenvolvam atividades 

análogas, identificados no n.º4 do artigo anterior, devem adotar um horário de 

funcionamento entre as 06,00 horas e as 03,00 horas do dia seguinte, de todos os dias da 

semana. 

3 — Não é autorizado o licenciamento de estabelecimentos de restauração e/ou bebidas com 

espaços para dança nesta área geográfica. 

Artigo 16.º  

Estabelecimentos ou recintos situados na área geográfica 3 (AG3) 

1 — Os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo as 

denominadas lojas de conveniência, podem adotar um horário de entre as 6,00 e as 03,00 

horas do dia seguinte de todos os dias da semana. 

2 — Os horários dos estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, os estabelecimentos de 

comércio alimentar, bem como outros estabelecimentos que desenvolvam atividades 

análogas, identificados no n.º4 do artigo anterior, devem adotar um horário de 

funcionamento entre as 06,00 horas e as 03,00 horas do dia seguinte, de todos os dias da 

semana. 

3 — Os estabelecimentos de restauração e/ou bebidas que possuam espaços licenciados para 

dança devem adotar um horário de funcionamento entre as 10,00 horas e as 06,00 horas 

do dia seguinte, de todos os dias da semana. 

4 — O horário de funcionamento definido no número anterior aplica-se aos seguintes 

estabelecimentos: 

Estabelecimentos de bebidas e/ou restauração com espaço de dança, devidamente 

licenciados, designadamente discotecas, clubes noturnos, cabarets, boîtes, dancings e 

similares. 

Artigo 17.º  

Esplanadas 

1 — As esplanadas a funcionar de forma autónoma ou anexas aos estabelecimentos de 

restauração e bebidas só podem estar em funcionamento de acordo com o horário 

permitido para o estabelecimento respetivo. 

2 — Não obstante o disposto no número anterior, pode ser definido o horário do 

estabelecimento e respetiva esplanada de acordo com o disposto no Artigo 21.º. 
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3 — É permitida a utilização de música ambiente ou de fundo nas esplanadas desde que não 

ultrapasse os 55 dB. 

4 — Nas esplanadas é proibida a emissão de som amplificado, salvo em situações excecionais 

mediante licença especial de ruído emitida pela câmara municipal. 

Artigo 18.º  

Funcionamento permanente 

Podem ter funcionamento permanente, sem prejuízo de legislação específica aplicável face à 

sua natureza: 

a. Os empreendimentos turísticos e de alojamento local e similares; 

b. Postos de abastecimento público de combustíveis e estações de serviço; 

c. Agências funerárias; 

d. Parques de campismo; 

e. Centros médicos, de enfermagem e clínicos; 

f. Clínicas veterinárias; 

g. Farmácias; 

h. Parques de estacionamento; 

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

Artigo 19.º  

Alargamento de horário de funcionamento 

1 — O Presidente da Câmara Municipal, ou o Vereador com competência delegada, pode 

autorizar o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento, e/ou das 

esplanadas, previsto nos Artigo 14.º, Artigo 15.º e Artigo 16.º, a requerimento dos 

interessados, na medida em que os interesses económicos, sociais, culturais e turísticos 

locais o justifiquem, indicando o horário pretendido e os fundamentos da pretensão. 

2 — Para efeitos de alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento deverão ser 

cumpridos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a. Insonorização do espaço, nos termos legais aplicáveis; 

b. Apresentação de avaliação acústica, realizada dentro do período de alargamento de 

horário solicitado, durante 2 dias consecutivos; 

c. Existência de antecâmara na porta de entrada do estabelecimento; 

d. Não seja afetada a segurança, a tranquilidade e o repouso dos residentes e/ou 

condóminos da área onde se situam os estabelecimentos; 
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e. Não sejam desrespeitadas as características socioculturais e ambientais da zona 

envolvente, bem como as condições de circulação e estacionamento; 

f. Os estabelecimentos se localizem em áreas em que os interesses económicos, sociais, 

culturais e turísticos locais o justifiquem. 

3 — Para efeitos de cumprimento do requisito constante na alínea b) do n.º anterior, deverão 

ser comunicadas as datas da sua realização, à câmara municipal, com uma antecedência 

mínima de 15 dias úteis, a qual deverá autorizar expressamente, para este efeito 

específico, o funcionamento do estabelecimento em horário distinto ao aprovado. 

4 — O alargamento do horário de funcionamento das esplanadas depende do cumprimento 

cumulativo dos requisitos referidos nas alíneas d) a f) do n.º2 —. 

5 — Os alargamentos previstos no presente artigo são precedidos da consulta, não vinculativa, 

às seguintes entidades, as quais se pronunciam no prazo máximo de 15 dias úteis: 

a. Os sindicatos representativos dos interesses socioprofissionais dos trabalhadores do 

espaço em causa; 

b. As associações representativas dos consumidores em geral; 

c. As associações de empregadores do setor que representem os interesses do 

explorador do espaço; 

d. As forças de segurança; 

e. A junta de freguesia onde o espaço se situe, bem como a junta de freguesia confinante, 

nos casos em que o espaço se situe em rua de fronteira, atendendo aos interesses das 

comunidades locais residentes na respetiva área; 

f. Outras entidades e serviços municipais que se considere pertinente, quando a 

especificidade do caso o justifique. 

6 — Para efeitos do disposto no número anterior, a falta de pronúncia das entidades referidas 

no número anterior é tida, para todos os efeitos, como parecer favorável. 

7 — A competência para a decisão de alargamento, nos casos em que não haja concordância 

com o parecer da junta ou da força de segurança territorialmente competente, é da 

câmara municipal. 

8 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a decisão de alargamento de horário 

prevista no presente artigo é concedida por um período de 2 anos, a contar da data do 

despacho que vier a ser proferido, nesse sentido. 

9 — O prazo constante no número anterior é suscetível de renovação, mediante a 

apresentação de requerimento pelo interessado, o qual deverá ser formulado com a 
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antecedência mínima de 30 dias úteis, em relação à data do seu termo, sob pena do 

alargamento concedido caducar na data prevista. 

10 — Para os efeitos previstos no número anterior, em conjunto com o requerimento, deverá 

ser apresentada avaliação acústica, realizada dentro do período de alargamento de 

horário solicitado, durante 2 dias consecutivos, demonstrativa do cumprimento dos 

requisitos acústicos, a qual obedece ao procedimento definido no n.º3. 

11 — Os alargamentos dos horários de funcionamento, concedidos ao abrigo do presente 

artigo, podem ser revogados, a todo o tempo, por motivos de interesse público, bem como 

quando se verifique a alteração dos pressupostos que determinaram a sua concessão, 

designadamente, o incumprimento dos critérios e requisitos constantes no n.º1 e 2. 

12 — O alargamento de horário concedido termina com a modificação de titular de exploração 

ou ramo de atividade. 

13 — O requerimento referido no número 1 que não obtenha resposta no prazo de 30 dias 

úteis, após a pronúncia da consulta não vinculativa prevista no número 3, ou ultrapassado 

o prazo previsto para o seu efeito, considera-se indeferido. 

Artigo 20.º  

Proibições 

1 — Salvo as situações previstas no Artigo 17.º e situações excecionais, mediante licença 

especial de ruído, é proibido a instalação de colunas e demais equipamentos de som no 

exterior de qualquer estabelecimento ou recinto, ou nas respetivas fachadas, bem como 

quaisquer emissores, amplificadores e outros aparelhos sonoros que projetem som para o 

espaço público. 

2 — Verificada a violação do disposto do número anterior, as entidades de fiscalização 

apreenderão, nos termos legais, os equipamentos em causa. 

 

 

Artigo 21.º  

Alargamento pontual do horário de funcionamento 

1 — O presidente ou o vereador com competência delegada pode, pontualmente, e a 

requerimento dos interessados, alargar o horário de funcionamento dos estabelecimentos 

para a realização de eventos específicos, não sendo aplicável nestas situações o 

procedimento previsto no Artigo 19.º 

2 — O requerimento mencionado no ponto anterior deve ser apresentado, com uma 

antecedência mínima de 30 dias úteis relativamente à data em que se pretende realizar o 



 

Página 15 de 20 

evento, sob pena de indeferimento liminar, indicando o horário pretendido e os 

fundamentos da respetiva pretensão. 

3 — O alargamento previsto, para cada evento, tem um limite máximo anual de dez pedidos de 

alteração pontual de horário de funcionamento. 

4 — Em épocas festivas o presidente da câmara ou o vereador com competência delegada, 

pode alargar os limites dos horários dos estabelecimentos, na medida em que os 

interesses de certas atividades económicas, nomeadamente as ligadas ao turismo ou 

outras, o justifiquem, por despacho específico global para o efeito. 

Artigo 22.º  

Restrição de horário de funcionamento 

1 — O Presidente da Câmara Municipal, ou o Vereador com competência delegada, pode 

restringir, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer interessado, os limites fixados 

no presente regulamento para um ou para um conjunto de estabelecimentos e/ou 

esplanadas, sempre que as autoridades comprovem a existência de situações de grave 

perturbação da tranquilidade, do sossego e da qualidade de vida dos cidadãos, 

designadamente dos residentes e/ou condóminos da área onde se situam os 

estabelecimentos, ou por razões de segurança. 

2 — Consideram-se existir situações de grave perturbação e/ou razões de segurança, sempre 

que se verifique, um dos seguintes factos constatados e registados pela fiscalização 

municipal, pelas forças de segurança ou outra entidade com competência na matéria: 

a. Registos de ocorrência, participações e/ou reclamações reiteradas relativas ao ruído 

incomodativo produzido pelo funcionamento do estabelecimento ou recinto; 

b. Registo de ocorrências e/ou de reclamações de ruído incomodativo provocado pela 

concentração de pessoas no exterior do estabelecimento ou recinto; 

c. Ruído propagado do interior do estabelecimento ou recinto que seja audível no exterior; 

d. Registo de ocorrências reiteradas de distúrbios de clientes que permaneçam na via 

pública junto ao estabelecimento, comunicadas pelas forças de segurança. 

3 — A proposta de restrição dos limites aos horários fixados é precedida de audição das 

entidades referidas no n.º5 —do Artigo 19.º. 

4 — Salvo disposição legal em contrário, os pareceres referidos no número anterior devem ser 

emitidos no prazo máximo de 15 dias úteis, após o qual o procedimento prosseguirá sem 

os pareceres não vinculativos que não tenham sido rececionados. 

5 — A proposta de redução de horário de funcionamento é precedida da audição do 

interessado, que dispõe de 10 dias úteis para se pronunciar. 
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6 — A decisão de restrição do período de funcionamento obedece aos princípios da 

proporcionalidade, adequação e prossecução do interesse público. 

7 — A medida de redução do horário de funcionamento pode ser revogada desde que se 

comprove que cessou a situação de facto que fundamentou a redução de horário. 

8 — Em caso de modificação de titular de exploração assiste ao mesmo o direito de pedir a 

reapreciação da restrição por parte da câmara municipal, não tendo o pedido efeito 

suspensivo. 

9 — Nos casos em que existam indícios fundados de perturbação da tranquilidade pública ou 

se verifique incomodidade que coloque em causa o direito à tranquilidade e repouso dos 

cidadãos, o presidente da câmara ou o vereador com competência delegada pode aplicar 

medida provisória de restrição do horário de funcionamento, sem prejuízo da tramitação 

do procedimento com vista à restrição definitiva. 

CAPÍTULO III.  

Mapa de horário 

Artigo 23.º  

Mapa de horário de funcionamento 

1 — A elaboração e a afixação do mapa de horário de funcionamento é da responsabilidade da 

entidade exploradora, devendo este encontrar-se afixado no respetivo estabelecimento em 

local bem visível do exterior. 

2 — O mapa de horário de funcionamento não está sujeito a qualquer modelo, mas deve 

conter: 

a. O nome e o tipo do estabelecimento; 

b. Nome ou firma do titular da exploração do estabelecimento ou do recinto ou do 

prestador de serviços. 

c. O horário de abertura e encerramento, diário; 

d. A interrupção de funcionamento, quando aplicável; 

e. O encerramento para descanso semanal, quando aplicável; 

f. O horário da esplanada, quando seja diferente do horário do estabelecimento. 

3 — O explorador pode utilizar o modelo de mapa de horário disponibilizado no sítio da Internet 

do Município do Barreiro. 

4 — A decisão de alargamento e a medida de restrição do horário de funcionamento implica a 

substituição e atualização imediata, pelo titular da exploração do estabelecimento, do 

mapa de horário de funcionamento. 
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5 — Considera -se que o mapa de horário não está afixado sempre que a informação nele 

contida seja inexistente ou ilegível. 

CAPÍTULO IV.  

Fiscalização e sanções 

Artigo 24.º  

Fiscalização 

1 — A fiscalização do cumprimento do disposto no presente regulamento compete à Câmara 

Municipal do Barreiro, à Policia de Segurança Pública, à Guarda Nacional Republicana e à 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, bem como às demais entidades com 

competência na matéria. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os agentes económicos devem prestar toda a 

informação necessária, bem como fornecer toda a documentação solicitada, em sede de 

ação de fiscalização, preventiva ou sucessiva, realizada pelas entidades referidas no 

número anterior. 

Artigo 25.º  

Medidas cautelares 

1 — Sempre que se verifiquem situações que possam pôr em risco a segurança ou a saúde 

das pessoas de forma grave e iminente, a câmara municipal, as forças de segurança e a 

ASAE, sem prejuízo das competências das autoridades de saúde, podem com caráter de 

urgência e sem dependência de audiência de interessados, determinar a suspensão 

imediata do exercício da atividade e o encerramento provisório de estabelecimento, na sua 

totalidade ou em parte.  

2 — Sempre que se verifique perturbação da tranquilidade pública que coloque em causa o 

direito ao descanso e repouso dos cidadãos, o presidente da câmara ou o vereador com 

competência delegada pode, nos termos previstos no número anterior, determinar a 

restrição provisória do horário de funcionamento do estabelecimento. 

3 — As medidas cautelares aplicadas nos termos do presente artigo vigoram enquanto se 

mantiverem as razões que, nos termos do n.º 1, constituíram fundamento para a sua 

adoção e até à decisão final no respetivo processo contraordenacional, sem prejuízo da 

possibilidade, a todo o tempo, da sua alteração, substituição ou revogação nos termos 

gerais.  

4 — Das medidas cautelares adotadas ao abrigo do presente artigo cabe sempre recurso para 

o tribunal judicial territorialmente competente, nos termos previstos no regime jurídico do 

ilícito de mera ordenação social aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na 

sua redação atual. 
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Artigo 26.º  

Contraordenações 

1 — Constitui contraordenação punível com coima: 

a. De € 250,00 x a € 1.500,00, para pessoas singulares, e de € 1.000,00 a € 15.000,00, 

para pessoas coletivas, o incumprimento dos requisitos constantes no n.º 3 — do 

Artigo 11.º; 

b. De € 250,00 x a € 1.500,00, para pessoas singulares, e de € 1.000,00 a € 15.000,00, 

para pessoas coletivas, a violação do disposto no n.º 4 — do Artigo 11.ºArtigo 11.º; 

c. De 125,00 a € 750,00, para pessoas singulares, e de € 500,00 a € 7.500,00, para 

pessoas coletivas, a violação do disposto no n.º 5 do Artigo 11.ºArtigo 11.º; 

d. De € 250,00 a € 1.500,00, para pessoas singulares, e de € 1.000,00 a € 15.000,00, 

para pessoas coletivas, a violação dos requisitos técnicos previstos no n.º 3 — e 4 — 

do Artigo 11.ºArtigo 11.º; 

e. De € 250,00 a € 3.740,00, para pessoas singulares, e de € 2.500,00 a € 25.000,00 

para pessoas coletivas, o funcionamento fora do horário estabelecido no n.º 1 — e 2 

— do Artigo 14.ºArtigo 14.º, no n.º 1 —e 2 —do Artigo 15.º e do n.º 1 —,2 —3 —do 

Artigo 16.º3 —; 

f. De € 250,00 a € 1.500,00, para pessoas singulares, e de € 1.000,00 a € 15.000,00, 

para pessoas coletivas, a violação do previsto no Artigo 17.º e n.º1 — do 13 —; 

g. De €150 a €450, para pessoas singulares, e de €450 a €1500, para pessoas 

coletivas, a falta da afixação do mapa de horário de funcionamento em local bem 

visível do exterior, de acordo com o disposto no n.º1 —, 2 —, e 5 — do Artigo 23.º 

h. De € 150,00 a € 450,00, para pessoas singulares, e de € 450,00 a € 1.500,00, para 

pessoas coletivas, a não substituição e atualização imediata, pelo titular da 

exploração do estabelecimento, do mapa de horário de funcionamento, sempre que 

haja lugar a uma decisão de alargamento ou restrição de funcionamento, de acordo 

com o disposto no n.º4 — do Artigo 23.ºArtigo 23.º. 

i. De 1.200,00 a € 3.000,00, para pessoas singulares, e de € 3.200,00 a € 6.000,00, 

para pessoas coletivas, a violação do disposto no n.º2 — do Artigo 24.ºArtigo 11.º; 

j. De € 250,00 x a € 1.500,00, para pessoas singulares, e de € 1.000,00 a € 15.000,00, 

para pessoas coletivas, a violação do disposto no n.º 2 —do Artigo 29.ºArtigo 11.º; 

2 — A instrução dos processos de contraordenação, bem como a aplicação das coimas, 

medidas cautelares e de sanções acessórias, competem ao presidente da Câmara 

Municipal do Barreiro. 
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3 — O produto das coimas reverte para a Câmara Municipal do Barreiro. 

4 — As autoridades de fiscalização mencionadas no Artigo 24.ºArtigo 24.º podem determinar o 

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

funcionamento estabelecido. 

5 — O desrespeito da ordem de cessação, previsto no número anterior, constitui crime de 

desobediência, nos termos do artigo 348.º do Código Penal. 

Artigo 27.º  

Sanções acessórias 

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em função da gravidade das infrações e da 

culpa do agente, pode ser aplicada, simultaneamente com as coimas previstas no n.º1 — 

do artigo anterior, a sanção acessória de encerramento do estabelecimento durante um 

período não superior a um ano. 

2 — Pela violação do disposto n.º1 — do 13 — do presente regulamento, pode ser aplicada, 

cumulativamente com a sanção prevista no número anterior, a sanção acessória de perda 

a favor do Município dos equipamentos utilizadas na prática da infração. 

CAPÍTULO V.  

Disposições finais e transitórias 

Artigo 28.º  

Prazos 

Os prazos referidos no presente regulamento contam-se nos termos do disposto no artigo 87.º 

do Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 29.º  

Norma transitória 

1 — Os estabelecimentos comerciais abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente 

regulamento devem proceder à conformação dos horários de funcionamento, no prazo 

máximo de 30 dias úteis, após a sua entrada em vigor. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os estabelecimentos comerciais referidos no 

n.º3 — do Artigo 11.º, devem ainda, no prazo de 30 dias úteis, eventualmente 

prorrogáveis, em casos devidamente justiçados, a contar da mesma data, adaptar-se aos 

requisitos melhor identificados naquele preceito legal. 

Artigo 30.º  

Normas subsidiárias 
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A tudo o que não estiver expressamente previsto no presente regulamento aplica-se o disposto 

no Decreto-Lei n.º48/96, de 15 de maio, na sua atual redação, ou na legislação que o venha a 

revogar, e, subsidiariamente, o Código do Procedimento Administrativo e demais legislação 

aplicável. 

Artigo 31.º  

Casos omissos 

As dúvidas e os casos omissos que possam surgir na aplicação do presente Regulamento são 

resolvidos por deliberação da Câmara Municipal, de acordo com a legislação em vigor. 

Artigo 32.º  

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogadas todas as 

disposições regulamentares que versem em sentido distinto, bem como o Regulamento 

Municipal dos Períodos de Abertura e Encerramento dos Estabelecimentos de Venda ao 

Público e de Prestação de Serviços no Concelho do Barreiro, publicado na 2.ª série do Diário 

da República, em 2 de Março de 1999, sob o Aviso n.º1149/99. 

Artigo 33.º  

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicação no Diário da República. 


