
 

 

N/Ref. 73/15                                       Angra do Heroísmo, Maio de 2015 

 
Assunto: REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ANGRA 
DO HEROÍSMO. 

 

Caro Associado, 

 
Leva-se ao seu conhecimento a publicação Novo Regulamento Municipal de Angra do 

Heroísmo que vem fixar o regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais de venda ao público e de prestação de serviços situados no concelho de Angra do 

Heroísmo. 

 
Quanto à fixação de horários dos estabelecimentos, estes dependem do grupo onde estão 

inseridos, conforme poderá consultar no anexo ao presente regulamento, com as categorias 

dos estabelecimentos, ou seja: 

a) Os estabelecimentos do Grupo 1 podem funcionar entre as 06:00h e as 24:00h, de 

todos os dias da semana; 

b) Os estabelecimentos do Grupo 2 podem funcionar entre as 06:00h e as 02:00h, de 

todos os dias da semana; 

c) Os estabelecimentos do Grupo 3 podem funcionar entre as 16:00h e as 04:00h, de 

todos os dias da semana; 

d) Os estabelecimentos do Grupo 4 podem funcionar de forma permanente (24 horas). 

 

Informamos que, as esplanadas dos estabelecimento devem adotar o horário do 

estabelecimento onde estão inseridas. 

 
Para além do mencionado, o presente regulamento veio limitar a deposição dos resíduos 

resultantes do funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 

bem como a venda de determinados bens e as embalagens através das quais os mesmos são 

disponibilizados. 

 
Assim, verificou-se a implementação de restrições ambientais, e neste sentido, os 

estabelecimentos abrangidos no presente regulamento, a partir das 22:00h de todos os dias 

da semana apenas podem disponibilizar as bebidas que sejam cedidas ao consumidor final 



 

 

em embalagens ou recipientes não reutilizáveis em copos de plástico, com exceção das 

bebidas destinas ao consumo exclusivo no interior do estabelecimento.  

 
As rulotes-bar cuja atividade principal seja o comércio de comida ligeira ou bebidas, ou ambas, 

apenas podem disponibilizar bebidas em copos de plástico, exceto se as disponibilizarem em 

taras retornáveis. 

 
Os representantes dos estabelecimentos dos grupos abrangidos pelo presente regulamento, 

não podem depositar resíduos em coletores localizados no exterior dos estabelecimentos no 

período entre as 22:00h e as 06:00h de todos os dias da semana. 

 
Quanto aos estabelecimentos de caráter não sedentário, as rulotes-bar cuja atividade 

principal seja o comércio de comida ligeira ou bebidas, ou ambas: 

 Não podem vender bebidas alcoólicas a partir das 02:00h de todos os dias da semana; 

 Apenas podem disponibilizar bebidas em copos de plástico, exceto se as 

disponibilizarem em taras retornáveis. 

 
Relativamente ao período de encerramento, os estabelecimentos gozam de um período de 15 

minutos de tolerância para que possam ser concluídos os serviços prestados já iniciados, 

devendo no entanto, manter encerrada a porta de entrada do estabelecimento, não 

permitindo assim o acesso de nenhum cliente após os limites fixados.  

 
Quanto a aparelhos de som no exterior, é expressamente proibida: 

 A instalação com caráter permanente de qualquer aparelho de som, no exterior do 

estabelecimento, nas respetivas fachadas, ou nas esplanadas afetas aos mesmos; 

 A instalação de quaisquer aparelhos de som colocados no exterior dos 

estabelecimentos, virados para a via pública com o intuito de nela serem ouvidos; 

 Excetuam-se das proibições referidas das alíneas supramencionadas, os televisores 

desde que os mesmos não sejam suscetíveis de produzir campo sonoro superior aos 

limites previstos no Regulamento Geral de Ruído e de Controlo da Poluição Sonora. 

 
O incumprimento do funcionamento dos estabelecimentos fora dos horários previstos no 

presente Regulamento constitui contraordenação, punível com coima graduada que pode ir de 

€ 150,00 a € 2.000,00, consoante se trate de pessoas singulares ou coletivas. 

 



 

 

Para além das coimas acima previstas, quando a gravidade da infração e a culpa do agente o 

justifique, designadamente em caso de reincidência, podem ser aplicadas as sanções 

acessórias estipuladas no art. 11.º do presente regulamento. 

 
O presente regulamento revoga o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho de Angra do 

Heroísmo, aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29 de julho de 1999. 

 
O presente diploma entrou em vigor no dia 20 de Maio de 2015 e não dispensa a sua leitura, 

que poderá consultar em http://www.azores.gov.pt/JO/, ou no site desta Câmara do 

Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1432314973.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  

http://www.azores.gov.pt/JO/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1432314973.pdf

