
 

 

EDITAL Nº 75 / 2021 

Atualização das Taxas/Preços dos Regulamentos Municipais 

Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares: 

FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na sua Reunião de Câmara de 3 

de dezembro de 2021, aprovou a atualização das taxas do Regulamento de Utilização do 

Centro Cultural de Poiares, passando este, a partir do dia 01/01/2022, a ter os seguintes 

valores: 

Anexo I 

Taxas 

Quadro I 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 
Valor 2022 

Utilização do Auditório do CCP/Salão de Congressos/Salão de Festas – 

Instituições/Associações sem fins lucrativos/estabelecimentos de 

ensino   

a) valor por hora, em horário laboral das 09h às 18:00h 5,19 € 

b) valor por hora, das 18 às 22 horas 10,36 € 

c) valor por hora, a partir das 22 horas 12,43 € 

d) valor por dia 124,38 € 

 

Utilização do Auditório do CCP/ Salão de Congressos/Salão de Festas                                                                                                  

- Particulares e outras entidades   

a) valor por hora, em horário laboral das 09h às 18:00h 10,36 € 

b) valor por hora, das 18 às 22 horas 12,43 € 



c) valor por hora, a partir das 22 horas 17,62 € 

d) valor por dia 176,20 € 

Quadro II 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 
Valor 2022 

Utilização de Sala de formação e Sala Infanto Juvenil                                                                                                                   

- Instituições/associações sem fins lucrativos/estabelecimentos 

de ensino   

a) valor por hora, em horário laboral das 09h às 18:00h 3,10 € 

b) valor por hora, das 18 às 22 horas 5,19 € 

c) valor por hora, a partir das 22 horas 10,36 € 

d) valor por dia 103,64 € 

 

Utilização de Sala de formação e Sala Infanto Juvenil                                                                                                                       

- Particulares e outras entidades   

a) valor por hora, em horário laboral das 09h às 18:00h 8,30 € 

b) valor por hora, das 18 às 22 horas 10,36 € 

c) valor por hora, a partir das 22 horas 15,55 € 

d) valor por dia 155,46 € 

Quadro III 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 
Valor 2022 

Utilização do Bar do CCP - Instituições/associações 

sem fins lucrativos/estabelecimentos de ensino 
  

a) valor por dia, aquando a solicitação dos espaços do 

CCP para a realização de Eventos 
7,77 € 

 

Utilização do Bar do CCP - Particulares e outras 

entidades 
  

a) valor por dia, aquando a solicitação dos espaços do 

CCP para a realização de Eventos 
15,55 € 

Quadro IV 



Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 Valor 2022 

Utilização da Cozinha do CCP - Instituições/associações 

sem fins lucrativos/estabelecimentos de ensino 
  

a) valor por dia, aquando a solicitação dos espaços do CCP 

para a realização de Eventos 

 

12,95 € 

Utilização da Cozinha do CCP - Particulares e outras 

entidades 
  

a) valor por dia, aquando a solicitação dos espaços do CCP 

para a realização de Eventos 
25,92 € 

Quadro V 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 Valor 2022 

Prestação de Serviços na Biblioteca 
  

a) por cada uma até ao limite de 10 0,08 € 

b) de 10 a 50 0,06 € 

c) de 50 a 100 0,05 € 

d) por cada série de 100 a mais 0,03 € 

e) Impressão (cada) 0,58 € 

Quadro VI 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 Valor 2022 

Utilização de Aquecedores no CCP, noutros espaços 
municipais e a título particular   

a) com garrafa (por dia) 
51,82 € 

b)com garrafa (por hora) 
5,19 € 

c) sem garrafa (por dia) 
12,43 € 

d) sem garrafa (por hora) 
2,59 € 

Quadro VII 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 



 

 
Valor 2022 

Utilização de PC´s e Videoprojector  apenas no CCP e noutros 

espaços Municipais   

a) Utilização de PC´s (por dia) 
25,92 € 

b) Utilização de PC´s (por hora) 
1,03 € 

c) Utilização de videoprojector (por dia) 
51,82 € 

d) Utilização de videoprojector (por hora) 
2,07 € 

 

Quadro VIII 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 
Valor 2022 

Utilização de mesas e cadeiras no CCP, noutros espaços 

municipais e a título particular   

a) Utilização de Mesas (por dia) 8,30 € 

b) Utilização de Mesas (por hora) 0,52 € 

c) Utilização de Cadeiras (por dia) 5,19 € 

d) Utilização de Cadeiras (por hora) 0,30 € 

Quadro IX 

Taxas devidas pela aplicação do Regulamento de Utilização de Espaços do Centro Cultural 

de Poiares 

 
Valor 2022 

Aluguer de Som, Instalação e acompanhamento técnico, para 

palestras, discursos e leituras  apenas no CCP e noutros 

espaços Municipais   

a) Aluguer de Som (por dia) 
124,38 € 

b) Aluguer de Som (por hora) 
6,22 € 

c) Instalação + acompanhamento (por dia) 
228,03 € 

d) Instalação + acompanhamento (por hora) 
10,36 € 

 

 

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume e na Página do Município. 

 

Vila Nova de Poiares, 23 de dezembro de 2021 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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