
 

 

N/Ref. 79/15                          Angra do Heroísmo, junho de 2015 

 
Assunto: REGIME JURÍDICO DE ACESSO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS 

E RESTAURAÇÃO (RJACSR). 

  
Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, que 

vem aprovar o regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e 

restauração. 

 

Este diploma veio introduzir simplificações em matéria de horários de funcionamento de 

estabelecimentos de comércio e de serviços e de vendas a retalho com redução de preço, a 

fim de revitalizar o pequeno comércio e os centros urbanos onde se localiza. 

 

Estas medidas visam potenciar a criação de emprego, aumentando a concorrência, a 

produtividade, a eficiência e adequar às novas necessidades dos consumidores. 

 

A par da liberalização de horários de funcionamento dos estabelecimentos procede-se a uma 

descentralização da decisão de limitação dos horários.  

 

Prevê-se com efeito, que as autarquias possam restringir os períodos de funcionamento, 

atendendo a critérios relacionados com a segurança e proteção da qualidade de vida dos 

cidadãos, sempre sem prejuízo da legislação laboral e do ruído. 

 

 Saldos – Eliminação de períodos fixos 

Quanto à venda a retalho com redução de preço, embora se mantenha o período de quatro 

meses por ano em que se podem realizar saldos, elimina-se a limitação da realização dos 

mesmos em períodos definidos por lei, conferindo aos operadores económicos a liberdade de 

definirem o momento em que os pretendem realizar, de acordo com as respetivas estratégias 

de gestão de negócio, em concretização do princípio da livre iniciativa económica. 



 

 

No regime das práticas comerciais com redução de preço, este diploma aplica-se também às 

vendas a retalho efetuadas à distância, ao domicílio, ou por outros métodos fora dos 

estabelecimentos, com as devidas adaptações. 

 

Consideram-se saldos a venda de produtos praticada a um preço inferior ao anteriormente 

praticado no mesmo estabelecimento comercial, com o objetivo de promover o escoamento 

acelerado das existências. 

 

Na venda com redução de preço deve ser indicada de modo inequívoco: 

 A modalidade de venda; 

 O tipo de produtos; 

 A respetiva percentagem de redução; 

 A data de início e o período de duração. 

 

É proibido vender com redução de preço produtos adquiridos após a data de início da venda 

com redução, mesmo que o seu preço venha a ser igual ao praticado durante o período de 

redução. 

 

A venda com redução pode realizar-se em quaisquer períodos do ano, desde que não 

ultrapassem, no seu conjunto a duração de quatro meses por ano. 

 

A venda em saldos fica sujeita a uma declaração emitida pelo comerciante dirigida à Inspeção 

Regional das Atividades Económicas (IRAE) com a antecedência mínima de cinco dias úteis, da 

qual conste: 

A) Identificação e domicílio do comerciante ou morada do estabelecimento; 

B) Número de identificação fiscal; 

C) Indicação da data de início e fim do período de saldos em causa. 

 

 Liquidação Total 

A venda sob a forma de liquidação fica sujeita a uma declaração emitida pelo comerciante 

dirigida à IRAE. Esta declaração é remetida àquele organismo até 15 dias antes da data 

prevista para o início da liquidação, da qual conste: 



 

 

a) Identificação e domicílio do comerciante ou morada do estabelecimento; 

b) Número de Identificação Fiscal; 

c) Factos que justifiquem a realização da liquidação; 

d) Identificação dos produtos a vender; 

e) Indicação da data de início e fim do período da liquidação, que não deve exceder 90 

dias. 

A liquidação dos produtos deve ter lugar no estabelecimento onde os mesmos são 

habitualmente comercializados, salvo impossibilidade por motivo de obras, por privação de 

posse do espaço em causa, ou qualquer outro motivo de ordem prática ou jurídica. No caso de 

não ser possível processar a liquidação, nos termos do supramencionado, o comerciante 

comunica à IRAE as razões que a impeçam. 

 

 Fixação de Horários  

Relativamente a fixação de horários de funcionamento os estabelecimentos de venda ao 

público, de prestação de serviços 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. 

 

No entanto, os órgãos municipais devem adaptar os regulamentos municipais sobre os 

horários de funcionamento em função do tipo de estabelecimento, pelo que deverá ter 

atenção se existe Regulamento Municipal de fixação de horários no concelho onde se localize 

o seu estabelecimento. 

 

Em cada estabelecimento deve estar afixado o mapa de horário de funcionamento em local 

bem visível do exterior. 

 

Para conjuntos de estabelecimentos, instalados num único edifício, que pratiquem o mesmo 

horário de funcionamento, deve ser afixado um mapa de horário de funcionamento em local 

bem visível do exterior. 

 

Quanto à definição do horário de funcionamento de cada estabelecimento ou de conjunto de 

estabelecimentos instalados no mesmo edifício, as suas alterações e o mapa de horário de 



 

 

funcionamento não estão sujeitos a qualquer formalidade ou procedimento, sem prejuízo de 

serem ouvidas as entidades representativas dos trabalhadores, nos termos da lei. 

 

 Regime de ocupação do espaço público, da afixação e da inscrição de mensagens 

publicitárias de natureza comercial 

 

Também verifica-se a simplificação do regime de ocupação do espaço público, da afixação e da 

inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, no âmbito da iniciativa 

“Licenciamento Zero”, destinada a reduzir encargos administrativos sobre as empresas. 

 

O regime simplificado de ocupação do espaço público e dos procedimentos especiais de 

realização de operações urbanísticas, aplica-se aos estabelecimentos onde se realize qualquer 

atividade económica. 

 

A mera comunicação prévia contém os seguintes elementos, sem prejuízo de outros 

elementos identificados pelas autarquias locais e da economia: 

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou 

firma e do número de identificação fiscal; 

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual; 

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia; 

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar; 

f) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações 

legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço público. 

 

 Utilização de gases de petróleo liquefeito (GPL) e gás natural comprimido e liquefeito 

(GN) como combustível em veículos 

 

Para além do supramencionado, o presente diploma também veio alterar o regime jurídico 

para a utilização de gases de petróleo liquefeito (GPL) e gás natural comprimido e liquefeito 

(GN) como combustível em veículos. Neste sentido, os veículos ligeiros que utilizem GPL ou GN 

como combustível, devem ser identificados nos termos estabelecidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna, da económica e da 



 

 

energia, sendo competentes as entidades que exercem as atividades de fabrico, adaptação e 

reparação de veículos movidos a GPL ou GN disponibilizar os elementos de identificação dos 

veículos, para além de outras alterações que poderá consultar nos arts. 6.º a 14.º do presente 

diploma. 

 

 Exercício da Atividade Funerária 

 

O presente decreto-lei veio igualmente alterar o regime jurídico do exercício da atividade 

funerária, nomeadamente da necessidade de dispor de um responsável técnico qualificado, 

sempre que prestem serviços de conservação e preparação de cadáveres, assim como vem 

estipular as condições e funcionamento e o regime de incompatibilidade a que a atividade está 

sujeita. 

 

 Atividade de restauração ou de bebidas  

 

Os estabelecimentos de restauração ou de bebidas devem observar requisitos específicos, 

referidos nos artigos 124.º a 135.º, que abrangem: 

a) Infraestruturas; 

b) Área de serviço; 

c) Zonas integradas; 

d) Cozinhas, copas e zonas de fabrico; 

e) Vestiários e instalações sanitárias destinadas ao uso do pessoal; 

f) Instalações sanitárias destinadas aos clientes; 

g) Designação e tipologia dos estabelecimentos; 

h) Regras de acesso aos estabelecimentos; 

i) Área destinada aos clientes; 

j) Capacidade do estabelecimento; 

k) Informações a disponibilizar ao público; 

l) Lista de preços 

 

O diploma legal em causa define o que cada uma destas áreas do estabelecimento deve 

cumprir, cujo conteúdo deverá ser consultado. 

 



 

 

 

 Entrada em vigor: 

O presente decreto-lei abrange os empresários que já tenham acedido às atividades de 

comércio, serviços e restauração à data da sua entrada em vigor, ou seja a 1 de Março de 

2015, aplicando-se aos factos relativos ao exercício dessas atividades que tenham lugar após 

aquela data. 

 

Entrou em vigor no dia 17 de Janeiro de 2015 as normas do presente diploma que constituam 

habilitação para aprovação de regulamentos administrativos, assim como os requisitos 

previstos no art. 112.º do RJACSR, para o exercício da função de responsável técnico de 

atividade funerária. 

 

O presente decreto-lei entrou em vigor no dia 1 de Março de 2015 e não dispensa a leitura 

que poderá consultar no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1433523948.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1433523948.pdf

