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Secção II 

Regime simplificado de ocupação do espaço público 

 

Artigo D-2/10.º 

Âmbito 

Consideram-se abrangidas pelo regime simplificado de ocupação do espaço público, todas 

as ocupações de espaço público promovidas por estabelecimentos, onde se realize qualquer 

atividade económica, quando estas se destinem a algum ou alguns dos seguintes fins: 

a) Instalação de toldo e respetiva sanefa; 

b) Instalação de esplanada aberta; 

c) Instalação de estrado e guarda-ventos; 

d) Instalação de vitrina e expositor; 

e) Instalação de suporte publicitário, nos casos em que a mensagem exibida esteja 

dispensada de licenciamento; 

f) Instalação de arcas e máquinas de gelados; 

g) Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares; 

h) Instalação de floreira; 

i) Instalação de contentor para resíduos. 

 

Artigo D-2/11.º 

Procedimento 

1- Ficam sujeitas ao procedimento de mera comunicação prévia, as ocupações de 

espaço público elencadas no número anterior, que respeitem integralmente os critérios 

definidos no Anexo 5 do presente Código Regulamentar. 

2. As ocupações de espaço público que não respeitem algum ou alguns dos critérios 

definidos no Anexo 5, ficam sujeitas ao procedimento de autorização. 

 

Artigo D-2/12.º 

Mera comunicação prévia e autorização 

1. A mera comunicação prévia permite ao interessado proceder imediatamente à 

ocupação do espaço público pretendida, após o pagamento das taxas devidas. 

2. A autorização permite ao interessado proceder à ocupação do espaço público 

pretendida, quando o Município comunique o despacho de deferimento ou, não se 
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pronunciando, após o decurso do prazo de vinte dias contados da submissão do pedido, em 

ambos os casos, sempre após o pagamento das taxas devidas. 

3. A submissão das meras comunicações prévias e as autorizações previstas nos 

números anteriores é realizada através do Balcão do Empreendedor, devendo ser 

acompanhadas dos elementos instrutórios indicados na legislação aplicável. 

4. O comprovativo eletrónico de entrega no Balcão do Empreendedor das meras 

comunicações prévias e das autorizações, acompanhado do comprovativo do pagamento das 

quantias eventualmente devidas é, para todos os efeitos, prova única admissível do 

cumprimento dessas obrigações. 

5. Os documentos referidos no número anterior devem obrigatoriamente estar 

disponíveis no estabelecimento para exibição imediata aos agentes de fiscalização. 

 

Secção III 

Regime geral de licenciamento 

 

Artigo D-2/13.º 

Âmbito 

1. Consideram-se abrangidas pelo regime geral de licenciamento todas as ocupações 

de espaço público que não sejam abrangidas pelo regime simplificado de ocupação do espaço 

público e que não estejam, por força de lei geral ou regulamento municipal, dispensadas de 

controlo prévio. 

2. As ocupações referidas no número anterior obedecem aos critérios definidos no  

Anexo 5 ao presente Código. 

3. A presente secção aplica-se igualmente, com as devidas adaptações, a todas as 

mensagens publicitárias que, por força da lei e do disposto no Capítulo III do presente Título, 

devam obedecer ao regime do licenciamento. 

 

Artigo D-2/14.º 

Procedimento 

 O procedimento de licenciamento deve ser formulado com a antecedência mínima de 

trinta dias em relação à data pretendida para o início da ocupação, afixação, inscrição ou 

difusão pretendidas. 
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Artigo D-2/15.º 

Requerimento 

Para além do disposto no artigo A-2/3.º, relativo aos requisitos comuns do 

requerimento, do requerimento de licenciamento de ocupação do espaço público deve 

constar o seguinte: 

a) Endereço do edifício ou estabelecimento objeto da pretensão, o respetivo nome 

ou insígnia e o ramo de atividade exercido no estabelecimento; 

b) Menção do número e data do alvará de licença ou de autorização de utilização, 

se aplicável; 

c) Consentimento de consulta da declaração de início ou de alteração de atividade, 

ou, no caso de pessoa coletiva, código de acesso à certidão permanente do registo 

comercial; 

d) A identificação da localização, área e características do mobiliário ou suporte 

objeto do pedido; 

e) A indicação do período de tempo pretendido. 

 

Artigo D-2/16.º 

Elementos instrutórios 

1. Sem prejuízo de eventuais elementos a aditar em função da especificidade dos fins 

pretendidos, o requerimento deve ainda ser acompanhado do seguinte: 

a) Documento comprovativo de que o requerente é proprietário, possuidor, 

locatário, mandatário ou titular de outro direito sobre o bem no qual se pretende afixar ou 

inscrever a mensagem publicitária ou que baseie a sua pretensão de ocupação do espaço 

público; 

b) No caso de o requerente não possuir qualquer direito sobre os bens a que se 

refere o pedido de licenciamento, deve juntar-se autorização do respetivo proprietário, 

bem como documento que prove essa qualidade; 

c) Memória descritiva indicativa dos materiais, configuração, cores e dizeres a 

utilizar, bem como demais informações necessárias à apreciação do pedido; 

d) Planta de localização à escala de 1:5000, com a indicação do local objeto da 

pretensão; 

e) Fotografia a cores do local objeto da pretensão, incluindo, caso se justifique, 

fotomontagem de integração; 
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f) Declaração do requerente responsabilizando-se por eventuais danos causados no 

espaço público. 

2. Quando se trate de ocupação do espaço público, o pedido deve ser instruído com os 

elementos mencionados no número anterior, bem como com os seguintes elementos: 

a) Planta de implantação (escala 1:200, 1:100 ou 1:50) cotada, assinalando as 

dimensões (comprimento e largura) do espaço público, as distâncias do mobiliário ou 

suporte objeto do pedido a lancis, candeeiros, árvores ou outros elementos existentes; 

b) Fotografias ou desenhos das peças a instalar, contendo plantas, cortes, alçados, 

perspetivas, com indicação das suas dimensões incluindo balanço e distância vertical ao 

pavimento, quando for o caso; 

c) Plantas, alçados e cortes devidamente cotados, a apresentar com o pedido de 

instalação de esplanadas fechadas, quiosques, alpendres e similares, quando for o caso. 

3. Quando se trate de instalação de suporte publicitário, o pedido deve ser instruído 

com os elementos mencionados no n.º 1, e ainda com: 

a) Desenho que pormenorize a instalação, incluindo meio ou suporte com a 

indicação da forma, cor, dimensão, materiais, dizeres a utilizar, balanço de afixação e 

distância ao extremo do passeio respeitante e largura deste; 

b) Fotomontagem a cores dos alçados de conjunto numa extensão de 10 metros 

para cada um dos lados, com a integração do suporte publicitário na sua forma final, 

tratando-se de instalação em fachada, incluindo empena; 

c) Quando o pedido respeite a publicidade em unidades móveis e o suporte 

publicitário utilizado exceda as dimensões do veículo, ou seja um atrelado, o pedido deve 

ser acompanhado de autorização emitida pela entidade competente, de acordo com o 

Código da Estrada e demais legislação aplicável. 

 

Artigo D-2/17.º 

Consulta a entidades externas 

Sempre que o local que se pretende ocupar, utilizar, afixar ou instalar a publicidade 

estiver na área de sujeição a jurisdição de outras entidades, devem ser colhidos previamente 

os pareceres exigidos por lei, em função do caso concreto, designadamente junto da Direção 

Regional de Cultura do Norte (DRCN), Infraestruturas de Portugal, S.A., do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., do Turismo de Portugal, I. P., do Instituto da 
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Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., da Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária e do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, IP. 

 

Artigo D-2/18.º 

Deliberação 

O Município, mediante análise fundamentada do serviço municipal competente, 

delibera sobre o pedido de licença no prazo de 30 dias contados a partir: 

a) Da data da receção do pedido ou dos elementos solicitados no termos do artigo 

D-2/16.º; 

b) Da data da receção do último dos pareceres, autorizações ou aprovações 

emitidos pelas entidades externas ao município, quando tenha havido lugar a consultas, 

nos termos do artigo D-2/17.º; 

c) Do termo do prazo para receção dos pareceres, autorização ou aprovações, 

sempre que alguma das entidades consultadas não se pronuncie até essa data. 

 

Artigo D-2/19.º 

Indeferimento 

O pedido de licenciamento é indeferido com base em qualquer dos seguintes 

fundamentos: 

a) Emissão de parecer negativo de entidade externa, com caráter vinculativo; 

b) Não se enquadrar nos princípios gerais e critérios expressos no Anexo 5 do 

presente Código; 

c) Não respeitar normas imperativas expressas no presente Título; 

d) Consideração de que o pretendido não garante a segurança dos utentes do 

espaço público; 

e) Não respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a atividades ruidosas, 

quando se tratar de licenciamento de publicidade sonora; 

f) Sempre que razões de interesse público, devidamente justificadas, assim o 

imponham. 

 

Artigo D-2/20.º 

Alvará de Licença 
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1. Todas as licenças emitidas ao abrigo da presente Secção são tituladas por alvará, 

cuja emissão é condição de eficácia das mesmas.  

2. No caso de a licença respeitar a ocupação de espaço público e ainda a afixação, 

inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza comercial não abrangidas pelo 

regime simplificado, é emitido um único alvará, para os efeitos previstos no número anterior. 

3. O alvará deve obrigatoriamente estar disponível no estabelecimento, para exibição 

imediata aos agentes de fiscalização. 

 

Artigo D-2/21.º 

Validade e condições de renovação 

1. As licenças têm como prazo de validade aquele que for determinado pelo ato 

licenciador, não podendo ser concedidas por período superior a um ano. 

2. A licença anual deve ser sempre emitida até ao termo do ano civil a que reporta. 

3. A licença concedida por prazo inferior a um ano e igual ou superior a um mês é 

suscetível de renovação, por igual período, a requerimento do interessado, desde que 

solicitada expressamente até ao décimo dia anterior ao termo do respetivo prazo de validade, 

devendo o requerente declarar, sob pena de responsabilidade penal, a manutenção das 

condições que presidiram ao licenciamento inicial e bem assim o cumprimento das regras 

previstas na lei e no presente Título. 

4. A renovação das licenças de prazo inferior a um ano e igual ou superior a um mês, 

nos termos referidos no número anterior, dispensa a apresentação de outros elementos 

instrutórios e ocorre desde que: 

a) Sejam pagas as taxas devidas até ao fim do período anterior; 

b) A Câmara Municipal não delibere expressamente a não renovação até ao 

último dia do período da licença em vigor. 

5. As licenças concedidas pelo prazo de um ano renovam-se automática e 

sucessivamente, nos seguintes termos: 

a) Se não houver notificação do titular pelo Município com a antecedência mínima 

de quinze dias, da decisão de não renovação; 

b) Se não houver manifestação do titular da intenção de não renovar até ao termo 

do prazo; 
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c) Se o objeto de licenciamento não obedecer a outras condicionantes 

contratualmente previstas, nomeadamente concessões com quiosques ou postos de 

combustíveis. 

6. A renovação a que se refere o número anterior ocorre desde que se mostrem pagas 

as taxas devidas, devendo o interessado fazer o pagamento nos meses de janeiro e fevereiro 

de cada ano. 

7. A licença renovada considera-se concedida nos termos e condições da licença inicial, 

sem prejuízo de atualização do valor da taxa devida. 

 

 

Artigo D-2/22.º 

Revogação 

1. As licenças podem ser revogadas sempre que se verifique alguma das seguintes 

situações: 

a) O titular não cumpra os princípios e critérios, normas legais e regulamentares a 

que está sujeito, ou quaisquer obrigações a que se tenha vinculado; 

b) Imperativos de ordem pública devidamente justificados. 

2. A revogação da licença deve ser precedida de audiência prévia, com a antecedência 

mínima de dez dias, não conferindo direito a indemnização. 

3. A revogação da licença nos termos da alínea b) do n.º 1 implica a devolução do valor 

da taxa correspondente e já paga. 

 

Secção IV 

Deveres do Titular 

 

Artigo D-2/23.º 

Dever de conservação 

1. Sem prejuízo dos deveres impostos pelo artigo A-2/11.º, os titulares das licenças, 

meras comunicações prévias, autorizações e concessões devem proceder, com a devida 

periodicidade, à realização de obras de conservação no mobiliário urbano, suportes 

publicitários e equipamentos de apoio, sujeitando-as a novo controlo prévio sempre que 

ocorra alteração dos materiais ou qualquer modificação da configuração ou da aparência. 
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, carece de autorização prévia a 

realização de obras de conservação em elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários 

e demais equipamentos de apoio que pertençam ao Município. 

3. Constitui obrigação do titular da licença a manutenção de boas condições de higiene 

e limpeza do espaço público ocupado, bem como do espaço confinante quando neste houver 

impacto em razão da atividade desenvolvida. 

 

Artigo D-2/24.º 

Responsabilidade civil 

A responsabilidade civil emergente da ocupação do espaço público ou da instalação da 

publicidade cabe aos respetivos proprietários e utilizadores. 

Secção V 

Concessão e Exploração de quiosques municipais 

 

Artigo D-2/25.º 

Objeto e âmbito de aplicação 

A presente secção define as regras de concessão e exploração dos quiosques 

instalados em espaço público do Município de Braga.  

 

Artigo D-2/26.º 

Localização e instalação  

1. A localização para a instalação de quiosques é fixada no procedimento que lhe dá 

origem e publicitada através de editais.  

2. A instalação de novos quiosques deve obedecer a projeto previamente elaborado 

e disponibilizado pelo Município de Braga ou a projetos a apresentar pelos adjudicatários e 

que venham a ser aprovados pelo Município de Braga.  

3. A instalação de quiosques deve respeitar os princípios gerais e as regras e 

características gerais sobre a instalação de equipamento urbano ao nível do solo e espaço 

aéreo previstos nas normas legais e regulamentares em vigor. 

 

Artigo D-2/27.º 

Destino 
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