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REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

Preâmbulo 

A fixação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sitos no Concelho 

de Odivelas exige, por imposição legal, que o Município aprove um regulamento específico 

sobre a matéria.  

Com efeito, só assim poderão ser complementadas as normas legais em vigor, alcançando-se 

um quadro legislativo que permite o normal funcionamento das actividades abrangidas pela 

regulamentação municipal. 

Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes 

estão cometidas e aos seus órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

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

de 18 de Setembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro), pelo artigo 3º e n.º 1 do artigo 4º do DL 48/96, de 15 de Maio (alterado pelos 

Decreto-Lei n.º 126/96, de 10/08, Decreto-Lei n.º 216/96, de 20/11, Decreto-Lei n.º 

111/2010, de 15/10, e Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1/04, e pela Portaria n.º 154/96, de 15/05), 

e no cumprimento do disposto no artigo 2.º do DL 111/2010, de 15 de Outubro, aprova as 

seguintes normas regulamentares:

TÍTULO I 

Âmbito de aplicação 

Artigo 1º 

(Objecto) 

1. Os estabelecimentos a que se referem os n.os 1 a 4 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 

15 de Maio, localizados no Concelho de Odivelas e cuja actividade seja a de venda ao público 

e/ou prestação de serviços, regem-se, na fixação dos períodos de abertura, funcionamento 

e encerramento, pelo presente Regulamento. 

2. Regem-se também pelo presente Regulamento as esplanadas dos estabelecimentos adiante 

enunciados. 

TÍTULO II 

Disposições Comuns 

Artigo 2º 

(Regime geral de funcionamento) 

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos abrangidos pelo presente 

Regulamento podem estar abertos entre as 06H00 e as 24H00 todos os dias da semana. 
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Artigo 3º 

(Períodos de encerramento) 

1. Durante os períodos de funcionamento, fixados no presente Regulamento, poderão os 

estabelecimentos encerrar para almoço e/ou jantar. 

2. As disposições deste Regulamento não prejudicam as disposições legais relativas à 

duração semanal e diária do trabalho, regime de turnos e horários de trabalho, descanso 

semanal e remuneração legalmente devidos, bem como todos os aspectos decorrentes dos 

contratos colectivos e individuais de trabalho. 

Artigo 4º 

(Mercados) 

Os estabelecimentos localizados nos mercados municipais com comunicação para o exterior, 

optarão pelo período de funcionamento do mercado ou do ramo de actividade ou ramos de 

actividades a que pertencem, estando este horário sujeito ao regime de comunicação 

prévia com prazo no Balcão do Empreendedor. 

Artigo 5º 

(Estabelecimentos mistos) 

1. Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único horário de funcionamento, em função 

da actividade principal. 

2. A Câmara Municipal de Odivelas pode, perante situações especiais e ponderadas caso a 

caso, fixar o horário a praticar nos estabelecimentos com estas características, estando este 

horário sujeito ao regime de comunicação prévia com prazo no Balcão do 

Empreendedor. 

Artigo 6º 

(Permanência e abastecimento) 

1. É proibida a permanência nos estabelecimentos de pessoas para além dos proprietários e 

empregados, depois da hora de encerramento, excepto as que se encontram à espera de 

serem atendidas na altura do encerramento. 

2. Deverão os comerciantes tomar as medidas necessárias e adequadas, no sentido de 

assegurar o encerramento do estabelecimento na hora estabelecida. 

3. É permitida a abertura antes ou depois do horário normal de funcionamento para fins 

exclusivos e comprovados de abastecimento do estabelecimento. 

Artigo 7º 

(Mapa de horário) 

1. O titular da exploração do estabelecimento, ou quem o represente, deve proceder à 

mera comunicação prévia, no Balcão do Empreendedor, do horário de funcionamento, 

bem como das suas alterações. 

2. Cada estabelecimento deve afixar o mapa de horário de funcionamento em local bem 

visível do exterior. 
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3. Do mapa de horário de funcionamento devem constar as condições fixadas pela 

autarquia, nomeadamente, a denominação do estabelecimento, identificação da entidade 

titular da exploração, natureza da actividade exercida, horários de abertura e de 

encerramento, bem como os dias de descanso semanal ou de períodos de 

encerramento, se a eles houver lugar.

4. De forma alguma pode o estabelecimento funcionar fora do horário publicitado nos 

termos dos números anteriores. 

TÍTULO III 

Do Funcionamento 

Artigo 8º 

(Períodos de funcionamento) 

1. Os períodos máximos de funcionamento referidos no artigo 2º do presente Regulamento são 

os previstos na legislação em vigor, nomeadamente: 

a) As grandes superfícies e os centros comerciais poderão estar abertos entre as 06H00 

e as 24H00, todos os dias da semana, devendo-se todavia manter abertos os corredores 

de acesso e as instalações sanitárias de apoio aos estabelecimentos referidos nas 

alíneas b) e c) deste artigo, que ali se encontrem instalados. 

b) Os cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e ainda as lojas 

de conveniência poderão estar abertos entre as 06H00 e as 02H00 do dia seguinte, todos os 

dias da semana. 

c) Os clubes, cabarés, boîtes, dancings, casas de fado e estabelecimento análogos, poderão 

estar abertos entre as 09H00 e as 04H00 do dia seguinte, todos os dias da semana. 

d) Os restantes estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo os 

localizados em grandes superfícies e centros comerciais: todos os dias das 06H00 às 

24H00. 

2. As esplanadas dos estabelecimentos incluídos na alínea b) do número anterior só poderão 

funcionar entre as 08H00 e as 22H00, sem prejuízo da possibilidade de alargamento deste 

horário até às 02H00 a requerimento do interessado e após pareceres da autoridade 

policial com jurisdição na área e da Junta de Freguesia, e nos termos do disposto no 

artigo 11º. 

3. São exceptuados dos limites fixados no número um deste artigo os estabelecimentos 

situados em postos abastecedores de combustível, estações de serviço e estações 

ferroviárias ou rodoviárias, que podem estar abertos dentro do horário estipulado para 

estes postos ou estações. 

Artigo 9º 

(Funcionamento permanente) 

Podem funcionar permanentemente, sem prejuízo de legislação especial aplicável: 

a) As farmácias; 
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b) Os postos abastecedores de combustível, estações de serviço e estações ferroviárias 

e rodoviárias; 

c) Os estabelecimentos situados em estações ferroviárias e rodoviárias; 

d) Os estabelecimentos de hospedagem; 

e) Os estabelecimentos hoteleiros e complementares de alojamento turístico; 

f) Os parques de campismo; 

g) Os parques de estacionamento; 

h) Os hospitais, centros médicos, de enfermagem e clínicos, com internamento; 

i) Os hospitais e clínicas veterinárias com internamento; 

j) Os lares de idosos; 

k As agências Funerárias; 

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

Artigo 10º 

(Alteração de horário) 

Podem os titulares da exploração dos estabelecimentos comerciais, alterar o respectivo 

horário, dentro dos limites fixados para o efeito, nos artigos 2º e 8º do presente 

Regulamento, estando, contudo, sujeitos ao procedimento de mera comunicação prévia, 

a submeter através do Balcão do Empreendedor. 

Artigo 11º 

(Alargamento de horários) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas tem competência para alargar os limites fixados nos 

artigos 2º e 8º, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em 

localidades em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas 

ao turismo, o justifiquem, a requerimento do interessado, devidamente fundamentado e desde 

que observem cumulativamente os requisitos seguintes: 

a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que os interesses de actividades 

profissionais nomeadamente ligadas ao Turismo o justifiquem; 

b) Não afectem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes; 

c) Não desrespeitem as características socioculturais e ambientais da zona, assim como as 

condições de circulação e estacionamento; 

2. No caso das esplanadas, a Câmara Municipal de Odivelas poderá autorizar o 

alargamento do horário entre as 08H00 e as 02H00 a vigorar em todas as épocas do ano 

ou apenas em épocas determinadas, em localidades em que os interesses de certas 

actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem, a 

requerimento do interessado, devidamente fundamentado e desde que observem 

cumulativamente os requisitos constantes do número anterior. 

3. Nos casos referidos nos números anteriores, a Câmara Municipal de Odivelas deve apreciar 

a situação com base no princípio da proporcionalidade e adequação e de acordo com a 
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prossecução do interesse público, devendo sempre ouvir previamente os sindicatos, as 

associações patronais, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o 

estabelecimento se situe. 

4. O alargamento de horário concedido nos termos dos números anteriores não está 

sujeito a mera comunicação prévia no Balcão do Empreendedor e pode ser revogado 

pela Câmara Municipal, a todo o tempo, quando se verifique a alteração de qualquer dos 

requisitos que o determinaram. 

Artigo 12º 

(Restrição de horários) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode restringir os limites fixados nos artigos 2º e 8º, a 

vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas em casos 

devidamente justificados e que se prendam com razões de segurança ou protecção da 

qualidade de vida dos munícipes. 

2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara Municipal de Odivelas deve apreciar a 

situação com base no princípio da proporcionalidade e adequação e de acordo com a 

prossecução do interesse público, devendo sempre ouvir previamente os sindicatos, as 

associações patronais, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o 

estabelecimento se situe. 

TÍTULO IV 

Penalidades 

Artigo 13º 

(Fiscalização) 

A fiscalização das normas do presente Regulamento e da legislação conexa, é da competência 

da Câmara Municipal de Odivelas, através dos serviços de fiscalização, sem prejuízo das 

competências legalmente atribuídas a outras entidades. 

Artigo 14º 

(Competência para aplicação das coimas e das sanções acessórias) 

Compete ao presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou ao vereador com 

competência delegada, a instauração dos processos de contraordenação, a aplicação 

das coimas e sanções acessórias previstas no presente regulamento. 

Artigo 15º 

(Contra-ordenações) 

1. A falta de mera comunicação prévia do horário de funcionamento, bem como das suas 

alterações e a falta de afixação do mapa de horário de funcionamento dos 
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estabelecimentos nos termos fixados no artigo 7º do presente regulamento constitui 

contraordenação punível com coima de € 150 a € 450 para pessoas singulares e de €450 

a € 1500 para as pessoas colectivas. 

2. O funcionamento do estabelecimento fora do horário definido no presente 

regulamento constitui contraordenação punível com coima de € 250 a € 3740 para as 

pessoas singulares e de € 2500 a € 25000 para as pessoas colectivas. 

3. A tentativa e a negligência são puníveis nos termos gerais. 

Artigo 16º 

(Sanções acessórias) 

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

para além das coimas previstas no artigo anterior, pode ser aplicada a sanção acessória de 

encerramento do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não superior 

a dois anos. 

Artigo 17º 

(Responsáveis) 

Pela prática das infracções aos regulamentos municipais, podem ser responsabilizadas, 

conjuntamente ou não, pessoas singulares ou colectivas, ainda que irregularmente 

constituídas, associações sem personalidade jurídica e comissões especiais. 

Artigo 18º 

(Responsabilidade dos entes colectivos) 

1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas, as associações sem 

personalidade jurídica e as comissões especiais, são responsáveis pelas infracções cometidas 

pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares de cargos de direcção, chefia ou 

gerência, no exercício das suas funções, bem como pelas infracções cometidas por 

representantes do ente colectivo em actos praticados em nome e no interesse deste. 

2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se funde a relação entre o agente 

individual e o ente colectivo não obstam a que seja aplicado o disposto no número anterior. 

Artigo 19º 

(Desistência) 

1. A tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na 

execução da contra-ordenação, ou impede a consumação, ou, não obstante a consumação, 

impede a verificação do resultado não compreendido no tipo da contra-ordenação. 

2. Quando a consumação ou a verificação do resultado são impedidas por facto independente 

da conduta do desistente, a tentativa não é punível se este se esforçar por evitar uma ou outra. 
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TÍTULO V 

Disposições Finais 

Artigo 20º 

(Taxas) 

1. A apresentação da mera comunicação prévia do horário do estabelecimento ou da sua 

alteração, está sujeita ao pagamento de taxa nos termos do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais de Odivelas, o qual será divulgado no Balcão do 

Empreendedor. 

2. A liquidação do valor da taxa é efectuada conforme instruções publicadas no Balcão 

do Empreendedor. 

Artigo 21º 

(Revogação) 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os 

regulamentos municipais que versem sobre matérias aqui previstas. 

Artigo 22º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento, bem como as suas alterações e revogações, entram em vigor no dia 

seguinte ao da publicação no Boletim Municipal. 


