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Regulamento do Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais do Município de Penalva
do Castelo
PREÂMBULO

a pcblicaçâo do Decreto-Lei D. c 111/2010, de 15 de outubro e do
Decreto-Lei n. c 48/2011, de 1 de abril q'Je republico'.l o :Jecreto-Lei n."
48/96, de 15 de IT\aio, :) Governo redefiniu algur..s dos principios gerais
referentes ao regime de h:::::rário de ft..:ncionarnento dos es::abelecimentos
comerciais. Inc2.uíram-se os ho:-ári.os das grandes superfícies cOI:-terciais,
localizadas ou não eIT. centros comercia'::'s, no regime geral previsto !1C
.:Jecreto-Lei n. o 48/96, e descent.ralizou-se a dec2.são de alargamento 0'..1
restrição dos limites horários dessas superfícies nos municípios. Por
outro lado, o horário de funcionamento de cada estabelec:'rner.to, as suas
a:terações e c respetivo mapa de horário de filncicr.amento não estão
suj ei tos
a
':icenc.:arr:ento,
a-c.to::i zação,
auten ticação.
'.la __ idação,
cer::ificação e a a::05 emitidos na sequência de comunicações prév:"as co:n
prazo, a regi.sto ou a qualquer outro ato perm.issivo.
O ::.itular da exploração do estabelecimento apenas deve proceder à
mera comunicaçao prévia, no \~Balc~o do E.-r:1preendedor" f do horário de
funcionamen-:o, bem como das st:3.s alterações, P;:oíbe-se o lice:1ciamento de
horár~os de funcionamento e cria-se a figura de .mera comu:1icação prévia
de horário de funciQn.arr:ento por via eletró:1ica, desmaterializando~se
pYocedimentos.
Por força destas a~terações legais, procedeu-se à alteração do
presente Regulamento com o intuito de o adequar aos novos princípios
legais vigentes.
Cons':"derando as característlcas espec:ficas do Concelho de Penalv3.
do Cas:::elo, hOl.:ve ::1ecess':'dade de adequa~ o regulamento atrás referido,
ten"t3.rdo
conciliar
os
in::eresses,
:rr_~itas
vezes
d:"vergentes,
dos
mun:"cipes f dos agentes eccnô:-::ticos, dos trabalhadores e dos consum':"dores
em geral.
do
n. °4
do
Decreto-Lei
n. c
48/96,
existe
uma
Nos
termos
obrigatoriedade de :::.-egulamentação desta rr.3.t.éria por pal:"te dos Milnicípios.
Cc~

ARTIGO 1.°
Lei. habi.li.tante

o presente Regulamento é elaborado ac abrigo e nos termos do
disposto ne artigo 241.° da Constituiçcte da República Port~guesa, do
Dec2:"eto-Lei n. o 48/96 de ':5 de lT.aio, com as alterações ir:::roduzidas pe.:'os
Decretos
Lei n. c 126/96, de 10 de agos~o, n. c 216/96, de 20 de
nover:\D:!::'c, ~. c 111/2010, de 15 de outubro, n. o 48/2011, de 1 de abril; e
Decreto-:"'ei n." 92/2010, de 26 de julho, q·c.1e transpõe para a ordem
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jurídica inte:.:::-na a Diretiva n. é 2006/123/CE do Pa.::lamento Eu.!opeu e
Conse:ho, de 12 de deze~bro, relativa aos serviços ~o mercado interno,
Por-::aria :1. o 154/96/ de l5 de
e na alinea aL do n.;;:' 2 do
53.° e na ali:1ea a)/ do n.o 6, do artigo 64. 0 da Le~ n.o 169/99, de 16
setemb.!o, cem as alterações introduzidas pela Lei :1.0 5-A/2002 f de II
janeiro.
ARTIGO 2.
Objeto

do
na
de
de

o

]\~
fixação dos horár~os de func::"onamento dos estabelec:,-iflentos de
venda ao
e de prest.açào de ser";iços e das superficies come=c=--ais/
no concel!í.o de Fenalva do Cast:elo, rege-se pelo presente Reg:..l lamentc.

ARTIGO 3.°
Regime geral de funcionamento
1. Os estabelecimentos abra::1gidos pelo :,egime geral de funciona:nento
poderr, estar aber:=os eat:-:-e as 7 e as 22 horas, todos os dias da se:na::1a.

2. Podem pratica= este horárIo,

nomeada~ente;

a)
Superme.!cados, mercearias,
cha::,:,cuta:,ias,
<:alhos,
peixarias e
padarias;
:O) Drogarias e perfumarias;
c)
Lojas de ves·:..uário, tint:u.::-arias, lavandarias, ret:.::-osarias e de
calçado;
d) Lojas de materiais de construção, mobiliário, deco:::,ação e de
uti,l.idades;
e)
Stands de veiculos auto::nóveis, de :naquinaria e:n geral e sec:.s
acessórios;
e liv.::-arias;
Loj as de produtos de artesanato, revist.as e jornais, tabacarias!
de
de arte e exposiç5es, agênci.as de viagens e de
auto::nóveis;
h) Ourivesarias e relo~oarias;
i} Estabelecimentos co:n atividades si:nilares.

ARTIGO 4.°
Regime excacional de funcionamento

1. Pode::n estar abertos ent:'e as 6 e as 2 horas
i:odos cs dias da semana, os seg1,..:intes estabeleciment.os:
a)

Cafés,

pastelarias,

casas de chá,

do dia

seguinte,

resta'Jrantes e estabeleci!nentos

de bebidas sem espe-:áculo;

b} Salas de jogos de pe:::ícia e de máqulnas de diversão;
c)
Eco:1o:nia.

as

de

conveniêr.cia,

def~:lidas

2. Os bares podem estar abertos
seguinte, ::odos os dias da se::nana.

por

entre

as

Portaria

6 e

as

do

Ministro

3 horas

do

da

dia

3. Os estabeleciment.os de bebidas com espaço de d2nça poderão estar
aber::.os e:ltre as 10 ho:::,as e 2S 6 ho.::-as do dia seguinte, todos os dias da
se::':1ana.
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4. Não têm limite de r:orário os es:.abelecimentos corr,o as farmácias
indispensáveis ao serviçc púb2.ico, confor::le esca'::"a de abertu:::a ap::ovada
nos terrr,os do r:.';: 2, do ar::
36.
do Decreto-Lei :1.
409í71 de 27 de
seteTf1bro, be:n corno :10 Dec::-et:o-Lei n.
53í2087 r de 8 de Ir.ayço.
(>

(>

(>

5. Os estabelec-=--mentcs que funcior..em der:.tro dos mercados rra;~icipais
fica::1. subordinados ao período cie abertura e enceryaraent::: dos rEesmos.

ARTIGO 5.

o

Alargamentos e restrições dos horários
1. Cs tit~lares da exploração dos estabe~eci::1.er.tos comerciais pode:n
alterar o respetivo horário, dentro dos limites fixaàos para o efeito,
nos artigos 3. o e ~ . .;:,
do presente regularr,ento,
estando,
contudo,
ei tos ao pyocedimento de mera cOIEunicação prévia, a sG.bmeter através
do "Balcão do Empreendedor."
2. Con: exceção dos :imires fixados no n. o 5 de artigo an:erior. pode
o Presidente da Câmara l alargar os limites f~xados nos artigos 3. 0 e 4. 0
do presente Regulamento r:os segui:"tes eventos:
a} Na quad~a Nat:alícia
(cons:.derada entre 15 de deze2bro e 7 de.
janeiro;;
b) Carr.ava] (de quint:a-feira a qG.êirta-feira);
c) Páscoa {de sex~a-feira a segunda-feira);
d) Festas do Concelho de Penalva do Castelo;
di Santos Populares;
e) Acresce aos anteriores IT'.ais u..~ evento por ano-;
3. Os alargamer.tos Las datas referidas ::10 número an:::erior, apenas
podem ccorrer a requerir:'.ento do interessado, devidamente fUT;damentado e
ap~esentadc COr:1 antecedência mínima de 15 dias úte.ls,
não podendo e8::3.
solici:ação ser subrr,etida através do "B3.1cCic do Empreendedor".

4.
As restrições de horário podem ocorre~ por iniciativa do
Presidente da Câmara Ou pe:o exe~cicio do di:::-ei to de
dOE!
3.
adrrdnist rados,
se estiver cOr.lprOVadarLcr.te em ca'Jsa a segurança,
p!'oteç30 e a qualidade devida dos municipes.
1:". deI
de restr:çdo de horá:::-io será comu.nicada, com ::;aráter
de urgêr.cia, à GNR para efeitos de fiscalização.

5. Os alargamer:tos apenas podem ocor~e~ desde que se observem
cumu::'a::i vament:e os segui:r:es requls i tos:
a) S: -:':uarerr.-se os estabelecimentcs em loca:s em q'Je os interesses de
atividades profissionais ~igados ao t'Jr ismo o j ust.i:: quem;
b) EIT'. datas e:Tt que se realizem eventos para anirr:ação e revita1ização
do Concelho;
c) Que o estabelec:mento c:.rrnpra oS niveis de ruido impostos pelo
Regulamen::o Geral do Ruído e o seu funC10fiamento não afete a segurança, a
-:ranqui 1 idade e o repouso dos cidadãos :residentes;
d) Não desrespeit:e:n as características soclocultt:.rais e ambientais
da zona, bem como as condições de circ·,-llação e estacionaIr.er.to.
ARTIGO 6.

o

Horário de funcionamento das esplanadas
período
1- AS
esplanadas podem ::.lncio:1ê1:!:' até às 24 ho~as
corr,p:reendido entre o d:'a 15 de setembrc e c dia 15 de jt:nho de ano
seguinte.
2-As esplanadas pode:n f'.Jr,ciona!' at.é às 2 ho:ras do dia seguinte no
pe:ríodo COIT;pree::1dido e::tre c dia 15 de junho e o dia 15 de setembro.
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3-Na vésper'a de feriado, à sexta-feira e ao sábado e nas festas e
feiras temáticas deser::vclvidas no ~unicípio de Penalva do Castelo, pode
ser di:atado este período mediante a'tl::orização de Presidente da Câr:\ara
Municipal.
ARTIGO 7.

Q

Limites e duração do trabalho
A duração serr',anal e diária do traba.lho estabelecida na lei, em
i::1struI!lento de regulamentação coletiva de 'trabalho oc no contrato
ind':"vidual de trabalho será observada,
sem prej1J.izo do período de
abert~ra dos estabe~ecime~tos.
ARTIGO 8.

0

Mapa de horário de funcionamento

1. Ceve ser afixado erE cada estabelecirner.to f e17; local bem visível do
exterior f '.1IT'. mapa de horário de L.lncionarnento e especificar de forma
legivel as h01."as de abert'..lra e c ence1."rarnen::o diário, bem corno as horas
de encerramen::o temporário do estabelecirr,en'Co por mc:::ivos de descanse
semanal ou in~errupção temporária.
2. O modelo do mapa de horário de funcioname:1to s61."á dispor.':'bilizado

no «Balcão do Err,pree!1dedor».
3. O horário , adotado
estabelec;imento, terá que ser objeto de
prccedimer:to a e::etuar DOS ~ermos de mera cortunicação prévia, a ser
slibmetida ne «Balcão de ~IT.preer:.dedor»t coi:1cidindo COF., a abertura do
es':::abelecir:'cento.

ARTIGO 9.

Q

Proibição de permanência de pessoas no estabelecimento

é
eilcerradc
o pe.::-iodo em que o estabe:ecirne:1to está
proibida a permanência de quaisqt:er ute:1tes O'J clie:1,::es :10
se'.] interior, bem come de q'Jaisquer pessoas que não faça::t parte do
respetivo pessoal, salvo mot i vos de força maicr.
Durante

expressa~ente

ARTIGO 10.

o

Fiscalização
A fiscalização do cumprimento do es:atuído no presen'.:e regulamento
à
Guarda
Nacio~al
incl..i.~tbe
as entidades policiais,
nomeadamente
Republicana e à Fiscalização t-1unici?al.
ARTIGO 11. o

Contraordenaçõas

1. CO:J.stit"G:" cont1."aorder:ação F'.nível com coih.a:
a) ge € 150 a € 450 para pessoas singulares e de € 450 a € 1,500
para pessoas coletivas... a falta de mera comurücação prévia do horário de
f·,lI:ciona::tento, bem CQI:"D das suas alterações e a falta da afixação do mapa
de horário de funcionamen'.:o em violação do disposto no TI, o 1 do artigo
5.° e no n.o ~ do artigo 7.° do Decreto-Lei n.o 48/2011;

bl

De

€

para
25.000
estabelecido.

250 a € 3.740 palCa pessoas singulares
o
f'Jr:cior:amento
pessoas
cole::ivas,

2. A tentativa e a

cegligê~cia

e de
fora

€

2.,5 00 a €
do
horário

são puniveis.
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3. Em caso de reinc~cência e quando a culpa do agente e a g~avidade
da infração o just~fiqueJ pa~a além das coimas previstas ne r.. o 1, pode
ser aplicada a sanção acessória de e:1cerramento do estabeleclrr,ento
d:.lrante 'Jm per:'odo r.ão inferior a três: meses e não superior a deis anos.

ARTIGO 12.·

Competênci.a
A fiscalização do cumpri:ctento do disposto ::0 presente Regulame:1to e
icação das coimas e da sanção acessória, compet:e ao Presidente da
a
Câmara Munic~pal,
:.::ever:::endo as receitas da sua
icação para o

Huni
ARTIGO 13. 0
Normas supletivas
Nas
si::1;ações
omissas
na
presente
:::egula:nento
aplica=-se-á
o
disposto no Decreto-Lei n. a 48/96, de 15 de maio, na sua atual redaçao e
a restar:te legis~ação aplicável, com as devidas adaptações.

ARTIGO 14. 0
Norma revogat6ria
Co:n a entrada em vigor do presente Regulamen::o são revogadas todas
as disposições de natc.:teza regulameDtar f apro\Tadas pelo M:..:.nicípic de
Penalva do Caste':'o em data anterior à aprovaçÇlo do presente Regular:lento e
que CO:r1 o meSIT_O este:am em contraàição o:.:. cujas normas lega:'s tenham s:'do
revogadas pelos novcs diplomas legais.

ARTIGO 15 0
Entrada em vigor

o
"C~áric

presente Regulamento
da Rep"Jblica".

entra

em

vigcr,

a

sua

p·,lblicação
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