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Subsecção III 

Ocupação do espaço público e publicidade 

 

Artigo I/29º 

Remoção 

1 - Sem prejuízo das normas específicas consagradas no Título D2, o Município notifica 

o infrator para remover todo os materiais ou equipamentos colocados em espaço público no 

prazo de 5 dias, contados da data da notificação, quando: 

a) Tais materiais e equipamento forem colocados sem prévio licenciamento, mera 

comunicação prévia ou autorização, quando exigidos; 

b) Em desconformidade com o licenciamento e suas condições, mera comunicação ou 

autorização; 

c) Em violação dos princípios, regras e critérios estabelecidos no Título D2; 

d) Ocorra caducidade ou revogação da licença. 

2. O Município pode igualmente ordenar a remoção do mobiliário urbano que ocupar 

o espaço público quando, por razões de interesse público devidamente fundamentadas, tal se 

afigure necessário. 

3. No caso de incumprimento do disposto nos números anteriores, ou quando a 

ocupação ilegal ponha em causa a segurança de pessoas e bens, afete de modo especial a 

envolvente paisagística ou outro interesse público cuja salvaguarda imponha uma atuação 

urgente, o Município remove e apreende imediatamente os materiais ou equipamentos que se 

encontrem a ocupar o espaço público, mediante notificação posterior. 

4. A responsabilidade pelas despesas com a remoção prevista no número anterior 

incumbe solidariamente ao infrator e a quem vier junto do Município reclamar quaisquer 

direitos sobre ele. 

5. A remoção prevista no n.º 2 não confere ao proprietário dos materiais ou 

equipamentos qualquer direito a indemnização, da parte do Município, por perda, danos ou 

deterioração. 

6. Uma vez apreendidos os materiais ou equipamentos, nos termos do disposto no n.º 

2, o Município notifica o seu infrator para proceder ao seu levantamento no prazo de dez dias 

e para pagar as despesas de remoção e as taxas de armazenamento. 
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7. Os materiais ou equipamentos apreendidos consideram-se perdidos a favor do 

Município, podendo proceder-se à sua alienação, nos seguintes casos: 

a) Os bens não sejam levantados; 

b) As despesas de remoção não sejam pagas; 

c) Não seja possível identificar o proprietário do equipamento ou material. 

 

Artigo I/30.º 

Ocupação do espaço público 

1. Constituem contraordenações, puníveis com coima, as seguintes infrações: 

a) A ocupação do espaço público sem título, salvo nas situações em que a isenção se 

encontre expressamente prevista; 

b) A ocupação do espaço público em desconformidade com o título; 

c) A emissão da declaração a atestar o cumprimento das obrigações legais e 

regulamentares exigida no regime simplificado de ocupação do espaço público que não 

corresponda à verdade; 

d) A falta não suprida, em dez dias após notificação eletrónica, de algum elemento 

essencial das meras comunicações prévias; 

e) A não atualização dos dados comunicados no âmbito do regime simplificado de 

ocupação do espaço público; 

f) O cumprimento fora do prazo do dever de atualização dos dados comunicados no 

âmbito do regime simplificado de ocupação do espaço público; 

g) A ocupação do espaço público em violação das regras previstas no Título D-2 e no 

Anexo 5; 

h) A violação dos deveres do titular, previstos no Artigo A-2/11º; 

i) A violação do dever de conservação previsto no Artigo D-2/23.º; 

j) A ocupação do espaço público para execução de operações urbanísticas em violação 

do disposto no Artigo D-2/52.º e D-2/53.º; 

k) A falta da comunicação prevista no n.º 3 do Artigo D-2/9.º por parte das entidades 

isentas; 

2. São aplicáveis as seguintes coimas: 

a) À infração prevista na alínea a) do número anterior, € 700,00 a € 5000,00, tratando-

se de pessoa singular, ou € 2000,00 a € 15000,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

http://www.cm-braga.pt/


        CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE BRAGA 
 

Município de Braga Praça Municipal, 4704-514 Braga 
Telefone: 253203150 | email: municipe@cm-braga.pt| web: www.cm-braga.pt  440/457  

b) À infração prevista na alínea b) do número anterior, € 150,00 a € 1500,00, tratando-

se de pessoa singular, ou € 800,00 a € 5000,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

c) À infração prevista na alínea c) do número anterior, € 1000,00 a € 7000,00, 

tratando-se de pessoa singular, ou € 3000,00 a € 25000,00, no caso de se tratar de uma pessoa 

coletiva; 

d) À infração prevista na alínea d) do número anterior, € 400,00 a € 2000,00, tratando-

se de pessoa singular, ou € 1000,00 a € 5000,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

e) À infração prevista na alínea e) do número anterior, € 300,00 a € 1500,00, tratando-

se de pessoa singular, ou € 800,00 a € 4000,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

f) À infração prevista na alínea f) do número anterior, € 100,00 a € 500,00, tratando-se 

de pessoa singular, ou € 400,00 a € 2000,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

g) As infrações previstas nas alíneas g) a j) do número anterior, € 200,00 a € 2000,00, 

tratando-se de pessoa singular, ou € 400,00 a € 4000,00, no caso de se tratar de pessoa 

coletiva; 

h) As infrações previstas na alínea k) do número anterior, € 700,00 a € 5000,00, 

tratando-se de pessoa singular, ou € 2000,00 a € 15000,00, no caso de se tratar de pessoa 

coletiva. 

3. Quando a infração prevista na alínea g) do n.º 1 respeitar à violação de requisitos 

fixados para a ocupação do espaço público em eventos municipais será determinada a sanção 

acessória de proibição de ocupação de espaço público no evento municipal imediatamente 

posterior. 

 

Artigo I/31.º 

Publicidade 

1. Constituem contraordenações, puníveis com coima, as seguintes infrações: 

a) A afixação ou inscrição de publicidade em violação das normas constantes do 

Título D2 e do Anexo 5;-2 

b) A afixação ou inscrição de publicidade sem licenciamento, quando aplicável; 

c) A afixação ou inscrição de publicidade em desconformidade com a licença; 

d) A realização de publicidade móvel sem licenciamento; 

e) A realização de publicidade móvel em desrespeito pelas restrições fixadas no 

Artigo D-2/67.º; 

f) A realização de campanhas publicitárias e afins sem licenciamento; 
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g) A realização de campanhas publicitárias de rua e afins em desrespeito pelas 

condições previstas no Artigo D-2/68.º; 

h) A não remoção nas 48 horas seguintes de mensagens publicitárias que respeitem 

à realização de determinado evento. 

2. São aplicáveis as seguintes coimas: 

a) À infração prevista na alínea a) do número anterior, € 300,00 a € 2000,00, tratando-

se de pessoa singular, ou € 800,00 a € 6000,00, no caso de se tratar de pessoa coletiva. 

b) À infração prevista na alínea b), € 350,00 a € 2500,00, tratando-se de pessoa 

singular, ou € 1000,00 a € 7500,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva;  

c) À infração prevista na alínea c), d) e f), € 200,00 a € 1500,00, tratando-se de pessoa 

singular, ou € 600,00 a € 5000,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva; 

d) Às infrações previstas nas alíneas e), g) e h), € 150,00 a € 1000,00, tratando-se de 

pessoa singular, ou € 350,00 a € 2500,00, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva. 

 

Artigo I/32.º 

Redes de Comunicações Eletrónicas 

1 — Constitui contraordenação punível com coima de € 500,00 a € 3740,00 e de € 

5000,00 a € 44000,00, consoante sejam praticadas por pessoas singulares ou coletivas: 

a)  não comunicar à Câmara Municipal a realização das obras e/ou trabalhos urgentes 

no prazo estabelecido no artigo D-4/6.º, nº 2;  

b) não comunicar à Câmara Municipal a data do início da obra ou dos trabalhos de 

pequena dimensão no prazo prescrito no artigo D-4/7.º, nº 2; 

c) não comunicar à Câmara Municipal a data de início dos trabalhos autorizados, no 

prazo estabelecido no artigo D-4/16.º, nº 1; 

d) não comunicar à Câmara Municipal, no dia seguinte ao da sua ocorrência, a 

interrupção ou suspensão da execução dos trabalhos, bem como os seus motivos; 

e) não repor provisoriamente o pavimento quando ocorra a interrupção ou suspensão 

da execução dos trabalhos por tempo indeterminado; 

f) não comunicar à Câmara Municipal, imediatamente, a existência de danos em 

quaisquer infraestruturas, ocorridos ou verificados durante a execução dos trabalhos; 

g) não retirar imediatamente do local todos os materiais removidos durante a 

execução dos trabalhos; 
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