EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA | REGIME CONTRAORDENACIONAL
INFORMAÇÃO 03/2021
14-01-2021

Com a renovação do Estado de Emergência, entendeu o Executivo, através do Decreto-Lei nº 6-A/2021, de
14 de Janeiro, rever os montantes das coimas referentes a contraordenações aplicáveis às infracções às
regras impostas de combate à pandemia.

Deveres infringidos

Valor da coima
Pessoas
Pessoas
singulares colectivas

Observância das regras de ocupação, lotação, permanência,
distanciamento físico e existência de mecanismos demarcação prévia nos
locais abertos ao público, designadamente nos estabelecimentos de
restauração e similares.
Obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras.
A suspensão de acesso ao público dos estabelecimentos de restauração ou
de bebidas que disponham de espaços destinados a dança ou onde
habitualmente se dance.
O cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de
comércio a retalho ou de prestação de serviços definidos.
A não realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma
aglomeração de pessoas em número superior ao definido.
O cumprimento das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas
estabelecidas.

De € 100 a
€ 500

De € 1 000 a
€ 10 000

O cumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas.
O cumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima da
capacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo.
O cumprimento do disposto em matéria de limites às taxas e comissões
cobradas pelas plataformas intermediárias no sector da restauração e
similares.
De em realizar teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por
SARS -CoV -2 antes de entrar em território nacional.
Teletrabalho

De € 300 a
NA
€ 800
Conforme disposto nos
artigos 548.º a 566.º do CT.

A informação constante no presente documento pretende ser apenas uma interpretação não exaustiva do
Decreto-Lei nº 6-A/2021, de 14 de Janeiro, não dispensando a sua consulta ou de quaisquer outras normas
que possam entretanto ser publicadas.
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