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AC. EM CÂMARA 

(29) TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS – MERA 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA 

(IGAC):- Pela Vereadora Carlota Borges foi apresentada a proposta que seguidamente se 

transcreve:- “PROPOSTA - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS – MERA COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA (IGAC) - No quadro de transferência de competências para os 

municípios do domínio da Cultura, ficou expresso que compete às Câmara Municipais receber as meras 

comunicações prévias de espetáculos de natureza artística. Nessa sequência, o Decreto-Lei 23/2014, de 14 

de fevereiro com nova redação dada pelo Decreto-Lei nº 90/2019, de 5 de julho, estabeleceu nos nºs 2 e 5 

do artigo 35.º que:  “Os valores das taxas devidas pelas meras comunicações prévias de espetáculos de 

natureza artística são fixados pela Assembleia Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

22/2019, de 30 de janeiro, e do regime geral das taxas das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, 

de 29 de dezembro, na sua redação atual.” Para efeitos do n.º 2, os municípios comunicam à IGAC e à 

entidade gestora do Portal Portugal, preferencialmente por via eletrónica, as taxas aprovadas e as suas 

alterações, que são objeto de divulgação no Portal ePortugal no prazo máximo de 60 dias a contar da data 

de comunicação pelo município.” Pelo exposto, propõe-se a aprovação em Reunião de Câmara da seguinte 

tabela, que tem por base os valores da tabela da IGAC e remeter à Assembleia Municipal para posterior 

aprovação. 

Espetáculos – Mera Comunicação Prévia On-line 

Comunicação de espetáculo de natureza artística 16,00 € 

Comunicação de espetáculo de natureza artística, com antecedência igual ou superior a 

8 dias* 
13,00 € 

Comunicação de espetáculo de natureza artística promovidos por promotores ocasionais 20,00 € 

( a) Carlota Borges.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e submeter 

a mesma a aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Luis Nobre, 

Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Ricardo Rego, Hermenegildo Costa, Paula Veiga e 

Manuel Moreira. 
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