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Regulamento para a Colocação de Assadores,

 

Fogareiros e Similares na Praça Pública1   

ARTIGO 1.º 

1 - O regime previsto neste regulamento aplica-se a todos os casos de permanência e 

funcionamento, na via pública, de assadores fogareiros e similares.   

ARTIGO 2.º 

1 - A localização e funcionamento dos assadores e fogareiros referidos no Artigo 1.º 

está sujeita a licenciamento camarário e ao pagamento de uma taxa pela ocupação da via 

pública.  

2 - O licenciamento será solicitado através de requerimento dirigido ao Presidente da 

C.M.S. com uma antecedência mínima de 15 dias em relação à data pretendida para a 

colocação do assador ou fogareiro.  

3- O requerimento deve conter, para além da identificação e morada do requerente, o 

respectivo número fiscal, a identificação exacta do local a ocupar e o período de 

ocupação pretendido.  

4 - Deverão ser entregues juntamente com o requerimento os seguintes elementos:  

- Planta de localização actualizada (esc:1/2000) com o local devidamente assinalado;  

                                                          

 

1 Aprovado pela Câmara Municipal por deliberação de 14/05/92, sancionada pela Assembleia Municipal 
em 17/06/92.  
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- Declaração da Junta de Freguesia local em como não vê inconveniente na 

colocação e funcionamento do assador ou fogareiro pretendido;  

- Fotografia(s) do local onde se pretende colocar o assador / fogareiro;  

- Elementos gráficos cotados devidamente esclarecedores do que é pretendido.  

Poderão ainda ser exigidos outros elementos considerados necessários para uma 

melhor compreensão do que é pretendido.   

ARTIGO 3.º 

1 - Após a obtenção do deferimento, será, em cada processo, emitida uma licença de 

ocupação da via pública, com indicação das condições exigidas, a cujo cumprimento o 

requerente fica obrigado sob pena de cancelamento da mesma e sem prejuízo da 

aplicação das demais disposições previstas neste Regulamento.  

2 - As licenças referidas no número anterior serão sempre concedidas a título precário, 

podendo a C.M.S. proceder ao seu cancelamento, quando tal se justifique.  

3 - Considerar-se-ão não licenciadas as ocupações que excedam o âmbito da licença 

concedida ou não respeitarem as condições nela constantes.   

ARTIGO 4.º 

1 - Por cada assador ou fogareiro, será aplicada uma taxa única de €24,94 / 5000$00 por 

mês a título da respectiva ocupação da via pública.   

ARTIGO 5.º 

1 - A actividade de fiscalização e controlo sobre este tipo de ocupação da via pública 

reger-se-á pelo previsto no Regulamento sobre Aplicação de Cartazes, Anúncios ou 

Reclamos de Natureza Comercial.  
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ARTIGO 6.º 

1 - A responsabilidade civil e criminal, emergente da instalação e funcionamento dos 

assadores ou fogareiros, caberá exclusivamente aos proprietários e utilizadores dos 

mesmos.   

ARTIGO 7.º 

1 - A falta do licenciamento previsto neste Regulamento será punida com coima 

equivalente ao valor da taxa anualmente devida, agravada para o dobro em caso de 

reincidência.  

2 - O pagamento das coimas não invalida ou impede a remoção do assador ou fogareiro 

em situação irregular.   

ARTIGO 8.º 

1 - Os proprietários ou utilizadores dos assadores ou fogareiros que se encontrem em 

situação ilegal perante o disposto neste Regulamento deverão requerer a sua legalização 

no prazo de 60 dias após a entrada em vigor do mesmo.             

Anexos: Desenhos dos assadores, fogareiros e similares 


