
9.ª ALTERAÇÃO AO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

NOTA JUSTIFICATIVA

O Código Regulamentar do Município de Águeda, entrou em vigor em 2012, foi

aprovado  por  deliberação  da  Assembleia  Municipal  de  Águeda  de  29/06/2012  e

publicado na II Série do Diário da República de 17/07/2012, Aviso n.º 9745/2012. 

Desde  a  sua  entrada  em  vigor,  o  Código  foi  alvo  de  várias  alterações,

essencialmente para adaptação a alterações legislativas que foram ocorrendo:

1ª Alteração – Aviso n.º 13547/2012, D.R. n.º 197, Série II de 2012-10-11 (Partes C4,

D2, E3, F1, F2, H, I e ao Anexo B, Valor de V); 

2ª Alteração –  Aviso n.º 860/2013, D.R. n.º 13, Série II de 2013-01-18 (Anexo V da

parte C1);

3ª Alteração – Aviso n.º 7044/2013, D.R. n.º 103, Série II de 2013-05-29 (Partes C1 e

E1);

4ª Alteração – Aviso n.º 8779/2013, D.R. n.º 131, Série II de 2013-07-10 (Parte E1);

5ª Alteração e republicação – Aviso nº 8425/2014, D.R. n.º 138, Série II de 2014-07-

21;

6ª Alteração – Regulamento (extrato) nº 128/2015, D.R. nº 55, Série II de 2015-03-19;

7ª Alteração – Aviso n.º 7543-B/2015, D.R. n.º 130, Serie II de 2015-07-07;

8ª Alteração – Aviso 8418/2017. D.R. n.º 144, Série II de 2017-07-27.

Com  a  inauguração  do  novo  equipamento  cultural,  o  Centro  de  Artes  de

Águeda,  tornou-se necessário  garantir  a  regulamentação do seu funcionamento,  e

estabelecer  as  linhas  orientadoras  para  a  sua gestão e  administração.  Tomou-se,

então, a iniciativa para introdução destas disposições no Código, que já regulamenta

os restantes equipamentos municipais.

O Centro de Artes de Águeda (CAA) é um espaço de apresentação, produção,

acolhimento e criação de projetos artísticos e pedagógicos de caráter profissional, que

funciona  em  articulação  interna  entre  as  diversas  valências  do  espaço  e,

externamente,  em  articulação  com  os  demais  espaços  culturais  de  Águeda.  

Enquanto  recinto  fixo  de  espetáculos  de  natureza  artística,  o  Centro  de  Artes  de

Águeda orienta-se pelo regime jurídico dos espetáculos  de natureza artística e da

instalação  e  funcionamento  dos  recintos  de  espetáculos  de  natureza  artística,

aprovado pelo Decreto-Lei nº 315/95, de 28 de novembro.

No âmbito das suas atribuições e competências,  a Autarquia é responsável

pela gestão e administração deste edifício municipal e, neste contexto, considerou-se

fundamental  estabelecer  um  conjunto  de  regras  e  condições  de  utilização  deste
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espaço por parte de todos os munícipes. Estas disposições são aditadas na Parte C6

– Equipamentos Municipais.

Aproveitando  a  alteração  em  curso,  são,  também,  efetuados  alguns

ajustamentos à Parte A1 – Edificação e Urbanismo e Parte G2 – Prémios Escolares.

Mantém-se a estrutura final do Código.

Procedeu-se  à  publicação  do  início  do  procedimento  para  recolha  de

contributos e constituição de interessados. Na mesma ocasião foram recolhidas as

propostas  de  alteração  dos  vários  serviços  municipais,  que  se  compilaram,

elaborando-se o presente projeto de alteração.

Artigo 1.º

Alteração ao Código Regulamentar

São  alterados  os  artigos  9.º/A1,  12.º-B/A1,  12.º-D/A1,  13.º/A1,  14.º-A/A1,  25.º/A1,

58.º/C6 a 61.º/C6, 4.º/G2 e 19.º/H do Código Regulamentar do Município de Águeda,

que passam a ter a seguinte redacção:

“Artigo 9.º/A1

(…)

1 – (…)

2 – (…)

3 – Sempre que haja lugar à notificação dos proprietários nos termos do n.º 3 do artigo

27º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,  e o número de lotes da

operação  de  loteamento  seja  superior  a  10  ou  existam  edifícios  em  regime  de

propriedade horizontal, a mesma será efetuada sob a forma de edital.”

“Artigo 12.º-B/A1

Direito à informação e certidões

1 – Os pedidos de informação sobre os instrumentos de desenvolvimento e de gestão

territorial em vigor para determinada área do município, e as demais condições gerais

a  que  devem  obedecer  as  operações  urbanísticas  devem  ser  instruídos  com  os

seguintes elementos:

a) Certidão da conservatória do registo predial ou certidão de teor do prédio objeto da

pretensão;

b)  Planta  de  localização  com  o  prédio  devidamente  delimitado  e  endereço  com

indicação do número de polícia (caso exista);

c) Fotografias do terreno/imóvel.



2 – Os pedidos de certidões devem ser instruídos com os seguintes elementos:

a) Certidão da conservatória do registo predial ou certidão de teor do prédio objeto da

pretensão;

b)  Planta  de localização  com o prédio  devidamente  delimitado e endereço com a

indicação do número de polícia (caso exista);

c) Fotografias do terreno/imóvel, caso se trate de certidão de obras isentas de controlo

prévio.”

“Artigo 12.º-D/A1

(…)

1 – (…)

2 – (…)

3 – (…)

4 – (…)

5 – Sempre que o procedimento de legalização não implique a realização de obras ou

trabalhos de correção, a operação urbanística obtém título de utilização, fazendo este

menção expressa de que o edifício foi objeto de legalização.

6 – (…)

7  –  O  procedimento  para  obtenção  de  licença  especial  de  legalização  deve  ser

instruído em conformidade com o previsto nos artigos 1.º a 5.º, 15.º e 16.º do Anexo I

e  Anexo  II  da  Portaria  113/2015,  de  22  de  abril,  podendo  ser  dispensada  a

apresentação  dos  projetos  de  especialidade,  que  não  eram exigidos  em sede  de

licenciamento,  à  data  da  sua  construção,  mediante  entrega  de  termos  de

responsabilidade subscritos por técnicos legalmente habilitados que declarem esses

factos, com exceção dos projetos elétrico e da rede de gás.

8 – O procedimento de legalização para obtenção do título de utilização, deverá ser

instruído em conformidade com o previsto nos artigos 1.º a 5.º, 15.º, 16.º, 25.º e 26.º

do Anexo I e Anexo II à Portaria 113/2015, de 22 de abril, e, no caso de dispensa de

apresentação de projetos de especialidade, ainda, com os seguintes elementos:

a) (…)

b) (…)

c) (…)

9 – (…)

10 – (…)

11 – (…)

12 – (…)

13 – (…)



Artigo 13.º/A1

(…)

1 – (…)

2 – Quando a obra se encontrar em fase de acabamentos, nos termos do nº 6 do

artigo 58.º  do RJUE,  pode ser  solicitada nova prorrogação do prazo de execução

nunca superior  ao prazo inicial,  devendo o pedido ser  instruído com os seguintes

elementos:

a) Certidão da conservatória do registo predial;

b) Calendarização da execução da obra;

c) Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor técnico da obra descrevendo o

estado de execução da mesma;

d) Cópias das inscrições efetuadas no livro de obras descrevendo o andamento dos

trabalhos;

e) Fotografias da obra.”

“Artigo 14.º-A/A1

(…)

Para efeitos do disposto no artigo 88.º do RJUE, consideram-se obras inacabadas

aquelas  que,  pelo  menos,  se  encontrem  com  a  estrutura,  paredes  exteriores  e

cobertura executadas, devendo os pedidos de licença especial para a sua conclusão

ser instruídos com os seguintes elementos:

a) Certidão da conservatória do registo predial;

b) Calendarização da execução da obra;

c) Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor técnico da obra descrevendo o

estado de execução da mesma;

d) Cópias das inscrições efetuadas no livro de obra descrevendo o andamento dos

trabalhos (quando aplicável);

e) Fotografias da obra.”

“Artigo 25.º/A1

(…)

Nos espaços histórico-culturais definidos no Plano Diretor Municipal não é permitida a

alteração de uso/utilização total  de edifícios destinados a habitação,  à exceção de

alteração de uso/utilização para estabelecimentos hoteleiros e similares.”

“CAPÍTULO V



CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 58.º/C6

Âmbito

1 - O Centro de Artes de Águeda (CAA) é um espaço de apresentação, produção,

acolhimento e criação de projetos artísticos e pedagógicos de caráter profissional, que

funciona  em  articulação  interna  entre  as  diversas  valências  do  espaço  e,

externamente, em articulação com os demais espaços culturais de Águeda. 

2  -  A  programação  do  CAA  promove  a  formação,  qualificação  e  fidelização  dos

públicos, através da realização de projetos artísticos que privilegiam a utilização dos

recursos materiais e imateriais do território. 

3 - Enquanto recinto fixo de espetáculos de natureza artística, o Centro de Artes de

Águeda  orienta-se  pelo  regime  de  funcionamento  dos  espetáculos  de  natureza

artística e da instalação e fiscalização dos recintos fixos destinados à sua realização,

bem  como  o  regime  de  classificação  de  espetáculos  de  natureza  artística  e  de

divertimentos públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 23/2014, de 14 de fevereiro.

Artigo 59.º/C6

Princípios de Programação

O Centro de Artes de Águeda adopta como princípios subjacentes à programação a

diversidade,  pedagogia,  qualidade  artística,  regularidade  e  profissionalismo,  dando

relevância à:

a) Componente pedagógica e educativa;

b) Pluralidade de públicos em termos etários;

c) Promoção do diálogo e a partilha intergeracional;

d) Valorização das tradições da cultura popular e a biografia do território, propondo

novas abordagens através da criação artística contemporânea;

e)  Promoção  do  envolvimento  da  comunidade  local  a  partir  de  estratégias  de

participação ativa nos processos criativos;

f) Ligação e articulação com os vários equipamentos culturais do concelho.

Artigo 60.º/C6

Gestão das Instalações



1 - A conservação, administração e gestão das instalações do Centro de Artes de

Águeda  compete  à  Câmara  Municipal,  nomeadamente  ao(à)  Presidente  ou

Vereador(a) com competência delegada.

2 - No âmbito das referidas competências cabe-lhe, designadamente:

a) Administrar as instalações nos termos do presente Capítulo e demais legislação

aplicável;

b)  Executar as medidas necessárias ao bom funcionamento e aproveitamento das

instalações, adotando as que se afigurem indispensáveis à sua boa conservação e

manutenção  de  boas  condições  higieno-sanitárias  assim  como  de  segurança  e

proteção;

c) Receber, analisar e decidir sobre os pedidos de aluguer de espaços nos termos da

secção seguinte;

d) Receber, analisar e decidir sobre os pedidos de cedência de espaços nos termos

da secção III do presente capítulo;

e)  Possibilitar  o  acesso a  todas as  formas de expressão cultural,  das  artes  e  do

espetáculo;

f) Fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural;

g)  Proporcionar  um espaço  público  cultural  fomentador  de  experiências  sociais  e

culturais positivas.

Artigo 61.º/C6

Afixação de normas de utilização

Devem ser afixadas, em local visível nas instalações do Centro de Artes de Águeda,

as principais regras da sua utilização e outras indicações de interesse para o bom

funcionamento das mesmas.”

“ Artigo 4.º/G2

(…)

1 – (…)

a) A classificação obtida no ano terminal de ciclo/nível de ensino, resultado da média

aritmética simples das classificações obtidas nas diferentes disciplinas, no mínimo de

4 ou 14 valores, consoante os casos – 70%;

b) (…)

2 – (…)

a) (…)

b) (…)

c) (…)”



 “Artigo 19.º/H

(…)

1 - O não cumprimento do disposto nos Capítulo II, IV e V da Parte C6 do presente

Código e a prática de atos contrários às ordens legítimas do pessoal em serviço nos

equipamentos municipais a que se referem ou de atos prejudiciais a outros utentes, dá

origem à aplicação de sanções, conforme a gravidade do caso.

2 - (…)

a) (…)

b) (…)

c) (…)

d) (…)

3 - (…)

4 - (…)

5 - (…)”

Artigo 2.º

Aditamento ao Código

São aditados ao Código Regulamentar do Município de Águeda os artigos 62.º/C6 a

83.º/C6, que integram a Parte C6 – Utilização de Edifícios Municipais, com a seguinte

redação:

“PARTE C6 – UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

(…)

CAPÍTULO V

CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

SECÇÃO II

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Subsecção I

NORMAS DE UTILIZAÇÃO GERAIS



Artigo 62.º/C6

Período de funcionamento

1 - O Centro de Artes de Águeda funciona durante todo o ano, à exceção do mês de

Agosto, de acordo com a programação de atividades.

2  –  O  CAA  encerra  um  dia  por  semana  para  descanso  dos  colaboradores  e

manutenção  do  espaço  e  equipamentos,  salvo  imposição  da  sua  programação

cultural.

3  -  O  horário  de  abertura  e  encerramento  são  definidos  pela  Câmara  Municipal,

anualmente, e publicados no site da autarquia e nas instalações do CAA.

4 - O horário de funcionamento pode ser alterado, quando tal se mostrar necessário,

devendo ser afixado aviso com uma antecedência mínima de sete dias.

Artigo 63.º/C6

Interrupção de funcionamento

1  -  A  Câmara  Municipal  de  Águeda  reserva-se  o  direito  de  interromper  o

funcionamento do Centro de Artes de Águeda sempre que o julgue conveniente, ou a

tal seja forçada, por motivo de reparação de avarias ou de execução de trabalhos de

limpeza e/ou manutenção corrente ou extraordinária.

2 - A abertura ao público do Centro de Artes de Águeda pode ainda ser suspensa por

motivos de força maior.

3 - O Centro de Artes de Águeda está encerrado nos feriados nacionais, no Feriado

Municipal,  nos  dias  24 e  31 de dezembro,  e  em dias  determinados  pela  Câmara

Municipal, excepto em dias de espetáculo, sendo que nestes casos será cumprido o

horário definido no número 3 do artigo 62.º/C6.

Artigo 64.º/C6

Admissão

1 - É reservado o direito de admissão e utilização das instalações do Centro de Artes

de Águeda estando este condicionado ao cumprimento das disposições deste capítulo

e demais legislação aplicável.

2 - O CAA assegura a acessibilidade a pessoas com deficiência motora ou pessoas

com mobilidade reduzida.

Artigo 65.º/C6

Compra e reserva de bilhetes



1 - Os bilhetes para os espetáculos podem ser adquiridos presencialmente no Centro

de Artes de Águeda e nos locais de venda associados, ou através da bilheteira online:

www.bol.pt. 

2 - Nos 30 minutos que antecedem os espetáculos, apenas se vendem bilhetes para

os mesmos.

3 - Os bilhetes para eventos do Centro de Artes de Águeda podem ser pagos em

dinheiro, ou com cartão de débito.

4 - No caso da aquisição através da bilheteira online, os bilhetes e recibo da compra

são enviados para o e-mail  indicado, devendo ser impressos, assegurando que os

códigos de barras estão legíveis, para validação à entrada no dia do espetáculo, ou a

partir de leitura no smartphone.

5  -  Os  bilhetes  podem  ser  reservados  através  do  email  caa.acolhimento@cm-

agueda.pt ou do telefone 234 180 151, devendo neste caso, ser levantados nos 5 dias

seguintes e sempre com pelo menos 48 horas de antecedência da hora de início do

espetáculo, sob pena de cancelamento automático da reserva. 

6  -  Os  menores  com  idade  inferior  ou  igual  a  três  anos  só  podem  assistir  aos

espectáculos classificados “Para todos os públicos” desde que a lotação seja reduzida

em 20%. 

7 – O(a)  Presidente  da Câmara ou Vereador(a)  com competência  delegada pode

determinar a aplicação dos seguintes descontos nos espetáculos cuja programação é

da responsabilidade da Câmara Municipal e cuja divulgação menciona a aplicação de

descontos:

a) 20%  a:

i) Menores de 30 anos;

ii) Maiores de 65;

iii) Grupos organizados de 10 ou mais elementos;

iv) Agregados familiares com 3 ou mais elementos, sendo que deve existir pelo

menos uma criança com menos de 12 anos de idade.

b) 50% a menores de 18 anos com escalão 2 da segurança social.

c) Gratuito a menores de 18 anos com escalão 1 da segurança social.

8  – O(a)  Presidente  da Câmara ou Vereador(a)  com competência  delegada pode

ainda decidir a atribuição de bilhetes gratuitos ou com 50% de desconto para estímulo

da formação de novos públicos, até ao limite de 10% da lotação.

9 -  Os descontos não são acumuláveis e os espetáculos sujeitos a descontos estão

devidamente assinalados. 

10  -  Em caso  de  grupos  organizados  de  escolas,  sem prejuízo  da  atribuição  de

desconto em razão do escalão de abono social,  a confirmar previamente mediante

mailto:caa.acolhimento@cm-agueda.pt
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listagem,  é  ainda  oferecido  um  bilhete  de  acompanhante  para  cada  10  bilhetes

adquiridos.

11 – A Câmara Municipal dispõe, por cada espetáculo que decorra no Centro de Artes

de  Águeda,  30  lugares  para  seu  uso,  satisfação  de  compromissos  com

patrocínios/mecenato/artistas, fins institucionais ou de promoção.

Artigo 66.º/C6

Devoluções 

1 - Se por motivo de força maior a data de um espetáculo for alterada, os bilhetes

adquiridos  serão  válidos  para  a  nova  data  definida,  sem prejuízo  do  disposto  no

número seguinte. 

2 - Serão restituídas aos espetadores que o exigirem, as importâncias dos respetivos

ingressos sempre que não se puder efetuar o espetáculo no local,  na data e hora

marcados, assim como em caso de cancelamento do espetáculo. 

3 – Para efeitos do número anterior, os portadores dos ingressos do espetáculo em

causa devem solicitar a referida devolução, presencialmente na bilheteira do CAA ou

através  de  e-mail,  num  prazo  de  8  dias  a  contar  do  anúncio  de

alteração/cancelamento do espetáculo.

4 - O disposto no número anterior  também se aplica em casos de interrupção do

espetáculo, nos mesmos prazos e com as mesmas condições. 

Artigo 67.º/C6

Outras informações

1 - Após o início do espetáculo, que deve ocorrer à hora marcada, salvo indicação da

frente de Casa, não é permitida a entrada na sala, não havendo lugar ao reembolso

do preço pago pelo bilhete.

2  -  O  bilhete  deverá  ser  conservado  até  ao  final  do  espetáculo,  devendo  ser

apresentado sempre que solicitado pelos assistentes de sala do CAA. 

3  -  Devem  ser  desligados  todos  os  telemóveis,  relógios  com  alarme  ou  outros

dispositivos sonoros antes do início do espetáculo.

4 - É proibida a recolha e gravação de imagem ou som por parte do público, salvo

indicação em contrário.

5 - É expressamente proibido fumar, consumir alimentos ou bebidas no interior no

auditório e em outros espaços onde decorram os espetáculos.

Subsecção II

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS



Artigo 68.º/C6

Pedido de cedência

1 - A utilização do Centro de Artes de Águeda por terceiros interessados em usar as

respetivas  infraestruturas,  de  forma  pontual  ou  duradoura  só  é  permitida  se

enquadrada  nas  áreas  da  atividade  artística  ou  outras  de  relevância  e  interesse

municipal,  e  mediante autorização superior  prévia  do(a)  Presidente  da Câmara ou

do(a) Vereador(a) com competência delegada, ficando sujeita ao pagamento da taxa

definida na tabela de taxas anexa ao presente Código, com 40% de desconto para

entidades sediadas no concelho de Águeda.

2 – Os pedidos são efetuados por escrito e dirigidos ao(à) Presidente da Câmara ou

Vereador(a) do Pelouro da Cultura, com pelo menos 30 dias úteis de antecedência,

relativamente à data em que se pretende efetuar a utilização. 

3 – Excecionalmente, podem ser submetidos pedidos com um prazo inferior do que o

referido no número anterior,  desde que tal  não cause constrangimentos ao normal

funcionamento do CAA e às iniciativas programadas.

Artigo 69.º/C6

Normas de utilização

1 – O utilizador/promotor fica obrigado a zelar pela limpeza, manutenção da ordem e

segurança nas áreas cedidas, sendo responsável por qualquer dano nos espaços ou

nos equipamentos cedidos.

2 – Em caso de incumprimento do disposto no número anterior, ou de qualquer dano

causado, o utilizador/promotor fica obrigado a indemnizar o Município.

3 – O Centro de Artes de Águeda e o Município não se responsabilizam por quaisquer

materiais  de  apoio  e  documentais  pertencentes  aos  promotores,  nem  pela  sua

vigilância.

4  –  Nos  espaços  fechados,  o  utilizador  obriga-se  a  não  permitir  o  acesso  a  um

número  de  pessoas  superior  ao  que  estiver  previsto  e  autorizado  ou  que  seja

susceptível de pôr em risco a segurança de pessoas e bens.

5 - Salvo acordo prévio da Câmara Municipal de Águeda, o utilizador deve abster-se

de  realizar  quaisquer  obras  ou  benfeitorias  nas  áreas  que  lhe  sejam  cedidas  e

compromete-se a observar sempre as normas emitidas pela Câmara Municipal  de

Águeda a respeito da estética, higiene e segurança do Centro de Artes de Águeda.

6 - O utilizador obriga-se a respeitar as normas técnicas relativas aos equipamentos e

instalações  existentes  no  Centro  de  Artes  de  Águeda  e  a  não  utilizar  quaisquer

equipamentos que sejam suscetíveis de causar dano a essas instalações.



7 -  As  instalações  do Centro  de Artes  de Águeda  só podem ser  utilizadas  pelas

entidades autorizadas e tituladas para o efeito, não sendo permitida a subconcessão.

8 – O utilizador deve cumprir e fazer cumprir todas as leis e regulamentos, incluindo

municipais, que sejam aplicáveis à respetiva utilização e a obter todas as autorizações

e licenças necessárias para o efeito e que sejam aplicáveis nos termos da legislação

em vigor.

9 – É proibido armazenar, utilizar ou permitir que alguém utilize nos espaços cedidos,

substâncias  altamente  inflamáveis  ou  explosivas,  gases,  substâncias  ou  materiais

perigosos  (incluindo  pesticidas  e  insecticidas),  substâncias  malcheirosas  ou

radioativas,  sem  o  consentimento  prévio  do(a)  Presidente  da  Câmara  ou  do(a)

Vereador(a) com competência delegada.

10  –  Não  é  permitido  usar  o  espaço  cedido  para  fim  diferente  do  que  ficar

estabelecido,  salvo  acordo  em  contrário  do(a)  Presidente  da  Câmara  ou  do(a)

Vereador(a) com competência delegada.

Artigo 70.º/C6

Reservas e Pagamentos

1 - A Câmara Municipal de Águeda não assume qualquer obrigação de reembolsar as

quantias que já tenha recebido no âmbito de um aluguer temporário de um espaço,

caso o organizador entender não realizar o evento projetado ou não o puder realizar

durante  parte  ou  a  totalidade  do período  acordado,  salvo  decisão  expressa do(a)

Presidente da Câmara ou do(a) Vereador(a) com competência delegada. 

2 - Se a área cedida não se encontrar disponível durante parte ou a totalidade do

período da realização do evento projetado, por qualquer razão que não seja imputável

à Câmara Municipal de Águeda e, nomeadamente, por o Centro de Artes de Águeda

ter sido requisitado pelo Estado, a Câmara Municipal de Águeda não terá qualquer

responsabilidade,  obrigando-se  apenas  a  reembolsar  as  quantias  que  já tenha

recebido e que respeitem ao período de tempo em que o espaço cedido não pode ser

utilizado.

3  -  Se  os  pagamentos  não  forem  efectuados  nas  datas  acordadas  a  Câmara

Municipal  de  Águeda  poderá  resolver  unilateralmente  o  contrato  de  cedência

temporária  de  espaço  e  reter,  a  título  de  indemnização,  todas  as  quantias  já

recebidas, sem prejuízo do direito a indemnização pelos danos causados.

Artigo 71.º/C6

Captação e difusão de imagens



1 - A captação de imagens no interior do Centro de Artes de Águeda, seja por que

meio e para que finalidade for, e a sua divulgação pública, dependerão sempre de

autorização  prévia  do(a)  Presidente  da  Câmara  ou  do(a)  Vereador(a)  com

competência delegada.

2 - A exibição no Centro de Artes de Águeda de filmes, fotografias e videogravações

depende  de  autorização  do(a)  Presidente  da  Câmara  ou  do(a)  Vereador(a)  com

competência delegada, reservando-se o direito de visionar previamente as imagens

que se pretendam exibir.

Artigo 72.º/C6

Montagem e desmontagem de equipamentos 

1 - A montagem e desmontagem do equipamento técnico e audiovisual dos eventos,

assim como a operação técnica dos mesmos, são asseguradas pela equipa do Centro

de Artes de Águeda. 

2 -  A montagem de stands de patrocinadores  ou tarefas adicionais  devem prever

recursos próprios, a providenciar pelo promotor do evento.

3 - O utilizador compromete-se a respeitar as orientações que lhe forem dadas pelo

pessoal da Câmara Municipal de Águeda e Centro de Artes de Águeda a respeito da

montagem e desmontagem das estruturas necessárias à realização dos eventos.

4  -  Salvo  o  prévio  consentimento  do(a)  Presidente  ou  do(a)  Vereador(a)  com

competência  delegada  para  esse  efeito,  nenhuma  alteração  estrutural  ou  de

decoração pode ser feita nas áreas cedidas.

5 - Após terminar o período de cedência, o utilizador deve restituir à Câmara Municipal

de Águeda o espaço cedido nas condições em que este se encontrava quando lhe foi

entregue.

6 - Se o espaço cedido não for restituído nas condições em que se encontrava, a

Câmara Municipal de Águeda mandará executar as obras e trabalhos que se mostrem

necessárias, ficando o utilizador responsável pelo pagamento de todas as despesas e

custos incorridos.

7 - A Câmara Municipal de Águeda terá o direito de fazer cessar quaisquer trabalhos

de montagem ou desmontagem dos eventos sempre que os mesmos não estejam a

ser executados de acordo com as disposições legais, regulamentares e contratuais

aplicáveis ou sempre que estejam a ser desrespeitadas as ordens e instruções que,

no  exercício  do seu  direito  de  supervisão,  a  Câmara Municipal  de Águeda  tenha

emitido.



8  -  A  montagem  e  desmontagem  deverá  ser  efetuada  nos  prazos  e  dentro  dos

horários  que  tiverem  sido  determinados  pela  Câmara  Municipal  de  Águeda  ou

acordados.

Artigo 73.º/C6

Utilização de equipamento técnico

1 - Os equipamentos técnicos existentes nas áreas cedidas só poderão ser usados

pelo  utilizador  se  tal  estiver  expressamente  previsto  na  autorização  emitida  pela

autarquia.

2 -  O utilizador poderá usar equipamentos técnicos próprios ou de terceiros apenas

se: 

a) Os equipamentos não existirem nas áreas cedidas ou se o Centro de Artes de

Águeda deles não dispuser;

b)  Se  a  organização  entender  utilizar  meios  próprios  cuja  utilização  deve  ser

previamente informada, articulada e autorizada pela autarquia.

3 - A Câmara Municipal de Águeda reserva-se o direito de exigir que os equipamentos

técnicos existentes nas áreas cedidas ou fornecidos pelo Centro de Artes de Águeda

sejam  operados  por  pessoal  próprio,  devendo  os  utilizadores  suportar  as

correspondentes despesas.

Subsecção III

CEDÊNCIA GRATUITA DE ESPAÇOS

Artigo 74.º/C6

Pedido de cedência gratuita

1  -  A utilização com caráter regular ou pontual do Centro de Artes de Águeda por

terceiros interessados em usar as respetivas infraestruturas, de forma gratuita, pode

ser autorizada pelo(a) Presidente da Câmara ou Vereador(a) do Pelouro da Cultura,

se  enquadrada  nas  áreas  de  atividade  artística  que  visem  a  promoção  e

desenvolvimento cultural do Concelho ou outras de relevância e interesse municipal,

e, atendendo à seguinte ordem de preferência:

a) Associações sediadas no concelho de Águeda;

b) Outras entidades culturais e/ou pedagógicas sediadas do concelho de Águeda;

c) Outras entidades culturais e/ou pedagógicas sediadas noutros concelhos;

d) Outras entidades.

2 - Os pedidos são efetuados por escrito e dirigidos ao(à) Presidente da Câmara ou



Vereador(a) do Pelouro da Cultura, com pelo menos 30 dias úteis de antecedência,

relativamente à data em que se pretende efetuar a utilização.

3 - O utilizador fica obrigado a zelar pela limpeza, manutenção da ordem e segurança

nas  áreas  cedidas,  sendo  responsável  por  qualquer  dano  no  espaço  ou  nos

equipamentos cedidos.

4 - Em caso de incumprimento do disposto no número anterior, ou de qualquer dano

causado, o utilizador fica obrigado a indemnizar o Município.

5 - O Centro de Artes de Águeda e o Município não se responsabilizam por quaisquer

materiais de apoio e documentais pertencentes ao utilizador, nem pela sua vigilância.

6 - Nos espaços fechados, o utilizador obriga-se a não permitir o acesso a um número

de pessoas superior ao que estiver previsto e autorizado ou que seja suscetível de

colocar em risco a segurança de pessoas e bens.

7 - Salvo acordo prévio da Câmara Municipal de Águeda, o utilizador deve abster-se

de  realizar  quaisquer  obras  ou  benfeitorias  nas  áreas  que  lhe  sejam  cedidas  e

compromete-se a observar sempre as normas emitidas pela Câmara Municipal  de

Águeda a respeito da estética, higiene e segurança do Centro de Artes de Águeda.

8 - O utilizador obriga-se a respeitar as normas técnicas relativas aos equipamentos e

instalações  existentes  no  Centro  de  Artes  de  Águeda  e  a  não  utilizar  quaisquer

equipamentos que sejam suscetíveis de causar dano a essas instalações.

9  -  As  instalações  do Centro  de Artes  de Águeda  só podem ser  utilizadas  pelas

entidades autorizadas e tituladas para o efeito, não sendo permitida a subconcessão.

Artigo 75.º/C6

Protocolos

Podem  ser  celebrados  protocolos  entre  a  Câmara  Municipal  e  as  entidades

utilizadoras das instalações do CAA, com definição doutras condições e menção do

valor correspondente à cedência.

SECÇÃO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 76.º/C6

Publicitação e sinalização dos eventos

1 - A afixação de publicidade referente às utilizações abrangidas pelas subsecções II

e III da secção anterior, no interior e/ou no exterior do Centro de Artes de Águeda,

bem como a sinalização para orientação do público, depende de autorização prévia

do(a) Presidente da Câmara ou do(a) Vereador(a) com competência delegada.



2  -  Se  o  utilizador/cessionário  pretender  fazer  publicidade  aos  eventos  na  rádio,

televisão ou imprensa escrita ou através de qualquer  outro meio  ou suporte deve

submeter o texto das mensagens a difundir à aprovação do(a) Presidente da Câmara

ou do(a) Vereador(a) com competência delegada.

Artigo 77.º/C6

Responsabilidade da Câmara Municipal

1 - A Câmara Municipal de Águeda não pode ser responsabilizada por qualquer dano

causado a terceiros durante a cedência gratuita ou onerosa de espaços.

2 - Caso a Câmara Municipal de Águeda venha a indemnizar terceiros pelos danos

referidos no número anterior, assiste-lhe o direito de ser reembolsada na íntegra pelo

utilizador/cessionário.

Artigo 78.º/C6

Infrações

Os utentes e os utilizadores/cessionários  ficam obrigados a cumprir  as normas de

utilização afixadas, bem como as disposições do presente capítulo, e, o desrespeito

pelas mesmas pode implicar a aplicação das sanções  constantes da Secção IX da

Parte H deste Código. 

Artigo 79.º/C6

Casos omissos

Os casos não previstos e as dúvidas interpretativas que possam surgir da aplicação

das  presentes  disposições  serão  colmatados  e  resolvidos  pelo(a)  Presidente  da

Câmara ou pelo(a) Vereador(a) responsável pela área da cultura, com prévio parecer

técnico do serviço responsável.

CAPÍTULO VI

OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

Artigo 80.º/C6

Edifícios municipais

Para efeitos do presente capítulo, consideram-se edifícios municipais, o edifício dos

Paços  do  Concelho,  o  Fórum  Municipal  da  Juventude,  o  Pavilhão  Desportivo  de

Fermentelos e o Estádio Municipal de Águeda.



Artigo 81.º/C6

Gestão

1 -  A  administração e  gestão das instalações  dos edifícios  municipais  compete  à

Câmara  Municipal,  nomeadamente  ao(à)  Presidente  da  Câmara  Municipal  ou

Vereador(a) com competência delegada.

2 - No âmbito das referidas competências cabe-lhe, designadamente:

a) Administrar as instalações dos edifícios municipais;

b) Definir as normas de funcionamento e de utilização dos edifícios;

c) Receber e analisar os pedidos de cedência das instalações;

e) Analisar e decidir todos os casos omissos ou de interpretação que decorram da

aplicação do presente Código.

Artigo 82.º/C6

Condições gerais de utilização

1 - A utilização dos edifícios municipais, quer por entidades públicas ou privadas, quer

pelo público em geral, obriga ao respeito estrito das normas de funcionamento dos

mesmos, e demais legislação aplicável.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior,  a utilização dos edifícios obriga,

ainda, ao respeito pelas regras de civismo e urbanidade e à observância de zelo pelo

bom estado de conservação das instalações e equipamentos.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 83.º/C6

Taxas

As  taxas  devidas  pela  utilização  das  instalações  dos  edifícios  municipais  estão

previstas na tabela de taxas anexa ao presente Código.”

Artigo 3.º

Alteração ao Anexo I Regulamento ePaper

É alterado o Anexo I do Código – Regulamento ePaper, que passa a ter a seguinte 

redação:

“Anexo I



Regulamento ePaper

(…)

1. (…)

2. (…)

3. A designação de cada ficheiro deverá seguir as regras previstas nas minutas 

instrutórias de cada tipo de procedimento urbanístico, recorrendo à utilização de 

caracteres numéricos pré-definidos e que se encontram disponíveis na página da 

internet www.cm-agueda.pt.

4. (anterior nº 3)

5. (anterior nº 4)

6. (anterior nº 5)

7. (anterior nº 6)

8. (anterior nº 7)

9. (anterior nº 8)

10. (anterior nº 9)

11. (anterior nº 10)

12. (anterior nº 11)

13. (anterior nº 12)

14. Caso os ficheiros ultrapassem os valores atrás referidos, devem ser contactados 

os serviços técnicos camarários responsáveis, através do correio eletrónico para o 

endereço epaper@cm-agueda.pt ou telefonicamente.

15. (anterior nº 14)

16. (anterior nº 15)

17. (anterior nº 16)

18. (anterior nº 17)

19. (anterior nº 18)

20. (anterior nº 19)

21. (anterior nº 20)

22. (anterior nº 21)

23. (anterior nº 22)

24. (anterior nº 23)

25. (anterior nº 24)

26. (anterior nº 25)”

Artigo 4.º

mailto:epaper@cm-agueda.pt


Aditamento à tabela de taxas anexa ao Código

São aditados os seguintes artigos à tabela de taxas:

Arti
go Nº Designação Taxa

71º Centro de Artes de Águeda - Auditório
71.1 Produtoras

Aluguer espaço por 1 dia 1.050,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 630,00 €

Aluguer espaço por hora 189,00 €

Montagem e desmontagem por dia 315,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 157,50 €
71.2 Corporate

Aluguer espaço por 1 dia 1.260,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 770,00 €

Aluguer espaço por hora 231,00 €

Montagem e desmontagem por dia 378,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 189,00 €
71.3 Associações

Aluguer espaço por 1 dia 700,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 420,00 €

Aluguer espaço por hora 126,00 €

Montagem e desmontagem por dia 210,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 105,00 €
72º  .. Centro de Artes de Águeda – Sala Estúdio  

72.1 Produtoras
Aluguer espaço por 1 dia 350,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 210,00 €

Aluguer espaço por hora 63,00 €

Montagem e desmontagem por dia 105,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 52,50 €
72.2 Corporate

Aluguer espaço por 1 dia 490,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 294,00 €

Aluguer espaço por hora 88,20 €

Montagem e desmontagem por dia 147,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 73,50 €
72.3 Associações

Aluguer espaço por 1 dia 210,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 126,00 €

Aluguer espaço por hora 37,80 €

Montagem e desmontagem por dia 63,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 31,50 €
73º  .. Centro de Artes de Águeda – Sala de Exposições  

73.1 Produtoras
Aluguer espaço por 1 dia 840,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 504,00 €

Aluguer espaço por hora 151,20 €

Montagem e desmontagem por dia 252,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 126,00 €
73.2 Corporate

Aluguer espaço por 1 dia 1.050,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 630,00 €

Aluguer espaço por hora 189,00 €

Montagem e desmontagem por dia 315,00 €



Montagem e desmontagem por ½ dia 157,50 €
73.3 Associações

Aluguer espaço por 1 dia 490,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 294,00 €

Aluguer espaço por hora 88,20 €

Montagem e desmontagem por dia 147,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 73,50 €
74º  .. Centro de Artes de Águeda – Foyer Piso 0  

74.1 Produtoras
Aluguer espaço por 1 dia 280,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 168,00 €

Aluguer espaço por hora 50,40 €

Montagem e desmontagem por dia 84,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 42,00 €
74.2 Corporate

Aluguer espaço por 1 dia 420,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 252,00 €

Aluguer espaço por hora 75,60 €

Montagem e desmontagem por dia 126,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 63,00 €
74.3 Associações

Aluguer espaço por 1 dia 140,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 84,00 €

Aluguer espaço por hora 25,20 €

Montagem e desmontagem por dia 42,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 21,00 €
75º  .. Centro de Artes de Águeda – Foyer Piso 1  

75.1 Produtoras
Aluguer espaço por 1 dia 210,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 126,00 €

Aluguer espaço por hora 37,80 €

Montagem e desmontagem por dia 63,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 31,50 €
75.2 Corporate

Aluguer espaço por 1 dia 280,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 168,00 €

Aluguer espaço por hora 54,20 €

Montagem e desmontagem por dia 84,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 42,00 €
75.3 Associações

Aluguer espaço por 1 dia 105,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 63,00 €

Aluguer espaço por hora 18,90 €

Montagem e desmontagem por dia 31,50 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 15,75 €
76º  .. Centro de Artes de Águeda – Café Concerto  

76.1 Produtoras
Aluguer espaço por 1 dia 420,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 252,00 €

Aluguer espaço por hora 75,60 €

Montagem e desmontagem por dia 126,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 63,00 €
76.2 Corporate

Aluguer espaço por 1 dia 504,00 €



Aluguer espaço por ½ dia 302,40 €

Aluguer espaço por hora 90,72 €

Montagem e desmontagem por dia 151,20 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 75,60 €
76.3 Associações

Aluguer espaço por 1 dia 280,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 168,00 €

Aluguer espaço por hora 50,40 €

Montagem e desmontagem por dia 84,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 42,00 €
77º  .. Centro de Artes de Águeda – Praça da Chaminé

77.1 Produtoras
Aluguer espaço por 1 dia 700,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 420,00 €

Aluguer espaço por hora 126,00 €

Montagem e desmontagem por dia 210,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 105,00 €
77.2 Corporate

Aluguer espaço por 1 dia 875,00 €

Aluguer espaço por ½ dia 525,00 €

Aluguer espaço por hora 157,50 €

Montagem e desmontagem por dia 262,50 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 131,25 €
77.3 Associações

Aluguer espaço por 1 dia 350€

Aluguer espaço por ½ dia 210,00 €

Aluguer espaço por hora 63,00 €

Montagem e desmontagem por dia 105,00 €

Montagem e desmontagem por ½ dia 52,50 €

Artigo 5.º

Entrada em vigor

O presente entra em vigor no dia seguinte à publicação do respetivo aviso na II Série

do Diário da República.


