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REGULAMENTO INTERNO DA 
QUEIMA DAS FITAS 

 
TITULO I 

CARACTERIZAÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS 
 

Artº 1 
A Queima das Fitas é uma festa dos estudantes da Universidade de Coimbra, inserida na Associação 
Académica de Coimbra e orientada pela tradição académica dos estudantes da Universidade de Coimbra. 
  

Artº 2 
A sua organização pertence à Comissão Organizadora da Queima das Fitas (COQF), nos termos do 
presente regulamento. 
  

Artº 3 
A Associação Académica de Coimbra (AAC) e o Magnum Concilium Veteranorum – Conselho de 
Veteranos da Universidade de Coimbra (MCV) são as entidades tutelares da Queima das Fitas.  
  

Artº 4 
1. A Queima das Fitas tem como logótipo oficial o seguinte símbolo:   
 

 
 

que poderá, contudo, assumir diferentes formas de divulgação e representação.  
 
2. A Queima das Fitas deve apor, juntamente ao seu, os logótipos oficiais das suas entidades tutelares, 

a seguir identificados:  
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TITULO II 
ÓRGÃOS 

 
CAPITULO I 

DOS ÓRGÃOS EM GERAL 
 

Artº  5 
A Comissão Organizadora da Queima das Fitas, é constituída pelas seguintes entidades:  

a) Conselho Geral  
b) Comissão Central  
c) Secretário-Geral 
d) Secretariados  

 
CAPITULO II 

COMISSÃO CENTRAL 
 

Artº 6 
DEFINIÇÃO 

1. A Comissão Central é constituída por um elemento de cada Faculdade.  
2. Esse elemento, designado por comissário, será o Grelado que tiver reunido a maioria simples dos 
votos válidos nas eleições de Grelados da sua faculdade.  
3. No caso de empate será realizada uma segunda votação, sendo a sua data e período de realização 
acordado entre os candidatos e a Comissão Eleitoral.  
4. Não existindo acordo a Comissão Eleitoral definirá, unilateralmente, a data para a realização da 
segunda votação.  
  

Artº  7 
ELEIÇOES 

 A Comissão Central é constituída pelos Grelados eleitos, designado por Comissário o Grelado, eleito 
entre os pares, cujas competências passam pela representação destes neste órgão da COQF;  
1. Cada Faculdade da Universidade de Coimbra (UC) elege um elemento, que integrará a Comissão 

Central;  
2. A eleição decorrerá até 21 dias após a Cerimónia de Imposição de Insígnias;  
3. As eleições dos grelados serão convocadas pelo Dux Veteranorum, com um mínimo de dez (10) dias 

de antecedência, face à data da realização do escrutínio que se efectuará no edifício sede da AAC;  
4. Caso não se verifique o disposto na alínea anterior, no prazo e antecedência estipulados, as eleições 

deverão ser convocadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Magna da AAC, e decorrerá no 
edifício sede da AAC no prazo máximo de 15 dias após o término do prazo inicialmente estipulado;  

5. A comissão eleitoral será composta por quatro elementos: Presidida pelo Dux Veteranorum com 
voto de qualidade, um elemento nomeado por este, um elemento nomeado pelo Conselho Fiscal da 
AAC e um elemento nomeado pela Mesa da Assembleia Magna da AAC;  

6. Os grelados deverão comparecer de Capa e Batina na Praxe, e respectivas Insígnias Pessoais;  
7. As candidaturas terão de ser apresentadas com um mínimo de cinco (5) dias de antecedência, por 

escrito, nas instalações do MCV e cada candidatura deve ser subscrita por pelo menos 5 Grelados da 
sua faculdade;  

8. Cada candidato fará uma breve exposição escrita do seu curriculum na vida académica;  
9. Os candidatos podem consultar as listas de estudantes obtidas junto dos serviços centrais da UC 

pela Comissão Eleitoral e a data considerada dessas listas é a do dia da cerimónia de Imposição de 
Insígnias;   

10. Apenas os Candieiros Grelados podem votar e cada um deles, apenas o podendo fazer nos 
candidatos da sua Faculdade;  
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11. A eleição será feita por voto secreto e directo pelos Grelados de cada uma das Faculdades da 

Universidade de Coimbra;  
12. Se não se apresentarem quaisquer candidatos numa Faculdade, o Dux Veteranorum e o presidente 

da Direcção Geral da AAC diligenciarão no sentido de convidar os candidatos a comissários;  
13. O resultado das eleições deverá ser comunicado à Direcção-Geral da AAC no prazo máximo de 

cinco dias úteis após o apuramento do resultado, sendo afixado em edital na entrada do Edifício da 
AAC;  

14. A Comissão Central tomará posse, obrigatoriamente até ao dia 30 de Novembro, perante o Dux 
Veteranorum, o Presidente da Direcção-Geral da AAC, com o conhecimento do Presidente do 
Conselho Fiscal da AAC, em livros próprios.  

 
Artº 8 

ATRIBUIÇÃO DE PELOUROS 
 A atribuição dos pelouros é feita por consenso na primeira reunião de Comissão Central. Caso o 
consenso não seja atingido proceder-se-á ao sorteio dos pelouros pelos comissários em que não foi 
possível chegar a concenso.  
  

Artº 9 
PELOUROS 

Os Pelouros a distribuir pelos Comissários são os seguintes e com as competências abaixo descritas:  
  
1. REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL    
Pelouro responsável por toda a imagem institucional da Queima das Fitas e por coordenar e orientar o 
marketing e publicidade, juntamente com os respectivos secretariados. É ainda responsável pelo 
Protocolo Institucional da Queima das Fitas.  
  
2. TESOURARIA  
Pelouro responsável por todos os aspectos financeiros e contabilísticos da Queima das Fitas. 
  
3. PARQUE   
Pelouro responsável pelas infra-estruturas do Parque com excepção das relacionadas com a Produção. 
  
4. PRODUÇÃO  
Pelouro responsável pelos aspectos relativos aos espectáculos e animação a efectuar no Parque. 
  
5. BAILES  
Pelouro responsável pelo Baile de Gala das Faculdades, Chá Dançante e Chá das Cinco.  
  
6. TRADIÇÃO  
Pelouro responsável pelas actividades de cariz mais tradicional da Queima das Fitas, nomeadamente: 
Récita, Serenata Monumental, Queima do Grelo, Cortejo, Garraiada, Venda da Pasta, Verbena e Missa 
de Bênção das Pastas 
  
7. CULTURA  
Pelouro responsável pelas actividades culturais da Queima das Fitas, privilegiando a interligação com as 
estruturas culturais da Academia, e pelos convívios da Queima das Fitas 
  
 8. DESPORTO  
Pelouro responsável pelas actividades desportivas da Queima das Fitas, privilegiando a interligação com 
as estruturas desportivas da Academia.  
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Artº 10 
REUNIÕES 

 1. A Comissão Central reunirá pelo menos uma vez por semana, em dia a acordar, e só poderá deliberar 
se se encontrarem presentes pelo menos cinco (5) dos seus elementos. As suas decisões são tomadas por 
maioria simples.  
 2. Das reuniões será elaborada acta, registada em livro próprio.  
 3. Os membros do Conselho Geral podem assistir às reuniões como observadores. 
 4. O Secretário-Geral da Queima das Fitas agendará, orientará e secretariará as reuniões.  
  

Artº 11 
COMPETÊNCIAS 

1. São competências da Comissão Central e dos respectivos Pelouros:  
 

a) Elaboração do Programa da Queima das Fitas até ao dia 31 de Janeiro.  
b) Propor ao Conselho Geral um conjunto de actividades a executar pelo respectivo pelouro, a 

incluir na proposta de Programa da Queima das Fitas constante no respectivo Plano Orçamental  
c) Executar as actividades que o Programa aprovado atribuir ao pelouro em causa.   
d) Nomear, simultâneamente com a apresentação do Programa da Queima das Fitas, para 

aprovação do Conselho Geral, os colaboradores necessários para o auxiliarem na função 
referida.   

e) Negociar e propor ao Conselho Geral a assinatura de acordos com organismos académicos ou 
outros, com vista à realização conjunta de actividades a incluir no Programa da Queima das 
Fitas.  

f) Supervisionar todas as realizações confiadas a terceiros, seja através de protocolo ou adjudicação 
e verificar se os acordos estabelecidos estão a ser respeitados.  

g) Propor a contratação de artistas sendo a sua escolha da responsabilidade do Comissário do 
Pelouro da actividade em causa, dentro dos limites do orçamento, sob aprovação do conselho 
geral. 

  
2. Em caso algum, dentro da Comissão Central, poderá ser usado voto de qualidade.  
  

Artº 12 
DISSOLUÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL 

1. O Conselho Geral poderá propor à Direcção-Geral da AAC e ao Magnum Concilium Veteranorum – 
Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra a dissolução da Comissão Central pelos seguintes 
motivos: 

a) Comprovada incapacidade de executar as tarefas que lhe são atribuídas 
b) Sistemático incumprimento grave deste regulamento 
c) Incumprimento dos Estatutos da Associação Académica de Coimbra, com aprovação prévia 

do Conselho Fiscal da AAC 
d) Incumprimento do Código da Praxe da Universidade de Coimbra. 

2. A Comissão Central é automaticamente dissolvida se não produzir um Programa, por razões só a ela 
imputáveis, até ao dia 31 de Janeiro.   
3. Se a dissolução ocorrer antes da existência de Plano Orçamental e Programa aprovado a eleição de 
uma nova Comissão Central será promovida de acordo com o estipulado nos pontos 4 e 5 do artº 7.  
 4. Se a dissolução ocorrer após a aprovação do Plano Orçamental e Programa, o Conselho Geral 
assumirá a realização da Queima das Fitas, com a colaboração do Secretário-geral e respectivos 
Secretariados.   
 

Artº 13 
DEMISSÃO DE ELEMENTOS DA COMISSÃO CENTRAL 

  
1. O Conselho Geral pode destituir elementos da Comissão Central por motivos justificados.   
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2. Os motivos justificativos para essa demissão são os seguintes:   
a) Não cumprimento deste regulamento;  
b) Mais de três faltas injustificadas consecutivas ou seis interpoladas às reuniões;  
c) Comportamento lesivo da imagem da Queima das Fitas ou da Academia;  
d) Incapacidade evidente para o desempenho das funções; 
e) Incumprimento dos Estatutos da Associação Académica de Coimbra, com aprovação prévia do 

Conselho Fiscal da AAC. 
f) Incumprimento do Código da Praxe da Universidade de Coimbra. 

 
Artº 14 

SUBSTITUIÇÕES DE COMISSÁRIOS 
1. Em caso de impossibilidade superveniente ou demissão de algum dos Comissários, antes da 

aprovação do Plano Orçamental e do Programa da Queima das Fitas, este será substituído pelo 
candidato da Faculdade por que foi eleito, que tenha, imediatamente a seguir, obtido o maior 
número de votos e assim sucessivamente, até que seja aceite a nova nomeação e substituição do 
anterior Comissário. 

2. Caso não haja outros candidatos, estes não aceitem a sua nomeação ou já tenha sido aprovado o 
Plano Orçamental e o Programa da Queima das Fitas, a Comissão Organizadora da Queima das 
Fitas definirá o modo como as funções do Comissário em falta serão exercidas.  

 
 

CAPITULO III 
CONSELHO GERAL 

 
Artº 15 

COMPOSIÇÃO 
 1. O Conselho Geral é um órgão permanente, constituído por cinco (5) elementos, a saber:   

a) O Presidente da Direcção-Geral da Associação Académica da Coimbra, ou seu representante.  
b) O Dux Veteranorum, ou seu representante;   
c) Tesoureiro da Direcção-Geral da Associação Académica da Coimbra ou seu representante;  
d) Um representante, sócio de uma secção cultural, escolhido em plenário das secções culturais da 

AAC;  
e) Um representante, sócio de uma secção desportiva, escolhido em plenário das secções 

desportivas da AAC;  
2. Os representantes referidos nas alínesa a), b) e c) do nº anterior, quando nomeados, devem ser parte 
integrante dos orgãos detentores das inerências atribuidas.  
3. As entidades ou pessoas referidas no número 1 deverão formalizar por escrito e em documento oficial 
a nomeação do seu representante, que poderão destituir a qualquer momento. 
4. Em caso algum, dentro do Conselho Geral, poderá ser usado voto de qualidade.  
  

Artº 16 
REUNIÕES 

 1. O Conselho Geral reúne ordinariamente quinzenalmente e extraordinariamente sempre que 
convocado por pelo menos dois dos seus elementos. 
2. Para deliberar necessita da presença de um mínimo de três (3) elementos.   
3. De todas as reuniões do Conselho Geral será elaborada acta, assinada por todos os presentes.  
4. O Conselho Geral terá no máximo 10 dias úteis para se pronunciar sobre as matérias que lhe sejam 
remetidas pela Comissão Central ou pelo Secretário-Geral. Caso o Conselho Geral não se pronuncie, a 
matéria em questão será decidida pela Comissão Central, sendo registada essa decisão em acta da 
Comissão Central com a ressalva da situação. 
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Artº 17 
COMPETÊNCIAS 

1. Compete ao Conselho Geral, nomeadamente, dar parecer vinculativo, devidamente justificado, sobre 
as seguintes matérias:  
a) Plano Orçamental final da Queima das Fitas; 
b) Programa da Queima das Fitas;  
c) Concursos para fornecimento de bens e serviços;  
d) Concursos para concessões;  
e) Protocolos com entidades académicas e oficiais;  
f) Relatório e Contas da Queima das Fitas;  
g) Contratação dos prestadores de serviços necessários aos eventos de acordo com o presente 

regulamento. 
2. O Conselho Geral, antes de emitir qualquer parecer, deverá auscultar os proponentes. 
3. Compete ao Conselho Geral definir os limites financeiros do Plano Orçamental da Queima das Fitas 

até 31 de Dezembro. 
4. É da competência exclusiva do Conselho Geral a resolução de todas as questões referentes a outras 

edições da Queima das Fitas que não a do ano corrente, consultando o Secretário-geral e 
salvaguardando as decisões tomadas pelas Comissões Centrais dos anos em questão. 

 
Artº 18 

DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS 
1. Cada elemento do Conselho Geral ficará adstrito a determinados Pelouros e Secretariados que se 

justifique, com funções de acompanhamento e supervisão sobre os assuntos respeitantes a estes, 
dentro dos limites do Plano Orçamental e Programa definidos e em consonância com o responsável 
dessa área ou pelouro.   

2. A distribuição destas responsabilidades é definida em reunião de Conselho Geral, com a presença de 
todos os seus elementos.  

  
Artº 19 

OUTROS 
1. Ao Conselho Geral deve ser fornecido, para que o possa analisar e visar, um balanço mensal das 

contas da Queima das Fitas.  
2. Ao Conselho Geral não poderá ser negado o acesso a qualquer documento ou instalações da 

Queima das Fitas, quando tal seja por aquele solicitado, a qualquer outro Órgão ou entidade com 
intervenção na Queima das Fitas.  

 
Artº 20 

RECURSO 
 Das decisões do Conselho Geral cabe recurso para:   

a) Os órgãos estatutariamente competentes da AAC, nos casos que envolvam aspectos legais, 
financeiros ou disposições estatutárias da AAC;  

b) O Magnum Concilium Veteranorum, nos casos que envolvam aspectos Praxísticos e 
Tradicionais da organização de eventos da Queima das Fitas.  

   
CAPITULO IV 

SECRETÁRIO-GERAL E SECRETARIADOS 
 

Artº 21 
SECRETÁRIO-GERAL 

 
1. O Secretário-Geral é um estudante ou antigo estudante da Universidade de Coimbra, desde que não 

tenha concluído o seu percurso académico há mais de dois anos; 
2. O mandato do Secretário-Geral é de duas Queimas das Fitas; 
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3. O Secretário-Geral é nomeado por intermédio de concurso, a realizar até 30 de Setembro do ano 
anterior à primeira Queima das Fitas do início do seu mandato, com candidaturas a apresentar até 
15 de Setembro; 

4. O candidato será escolhido de entre os que se apresentaram a concurso, por escolha unânime do 
Presidente da Direção Geral da AAC e pelo Dux Veteranorum; 

5. Frustando-se a nomeação prevista no nº 3 e 4 do presente artigo, o candidato será escolhido de 
entre os que se apresentaram a concurso, por votação de maioria simples do Conselho Geral, até 31 
de Outubro. 

 
6. O Secretário-geral toma posse obrigatoriamente antes da Comissão Central da primeira Queima das 

Fitas do início do seu mandato. 
 
 

Artº 22 
COMPETÊNCIAS DO SECRETÁRIO-GERAL 

1. São competências específicas do Secretário-Geral:   
 

a) Coordenar os secretariados e as suas actividades;  
b) Colaborar com a Comissão Central e agendando, orientando e secretariando as suas 

reuniões;  
c) Colaborar com o Conselho Geral e secretariar as suas reuniões, salvo decisão em 

contrário, devidamente fundamentada, daquele Órgão  
d) Velar pela preservação e manutenção do património da Queima das Fitas e manter a sua 

inventariação actualizada;  
e) Assegurar o arquivo de documentação, que deverá ser armazenada em local próprio para 

o efeito na Tesouraria e Contabilidade da Associação Académica de Coimbra;  
f) Assegurar a transição entre as Comissões Centrais de cada ano;  
g) Aconselhar e apoiar as Comissões Centrais;  
h) Executar todos os trâmites formais exigidos pelo presente regulamento com vista ao seu 

cumprimento;  
i) Propor a abertura de concursos para aquisições de bens e serviços e organizar os 

Cadernos de Encargos. 
j) Dar parecer sobre as propostas a adjudicar em conjunto com os comissários ou 

secretários responsáveis por essa área. 
k) Coordenar o processo organizativo da Queima das Fitas;  
l) Coordenar as negociações dos diversos acordos relativos à Queima das Fitas, 

nomeadamente os patrocínios, entre outros; 
m) Apresentar, em conjunto com o Tesoureiro, o Plano Orçamental final da Queima das 

Fitas bem como o Relatório e Contas. 
 
2. O Secretário-Geral poderá delegar competências nos secretários, devendo tal delegação ser 

comunicada ao Conselho Geral e ficar registada em acta; 
 

 
Artº 23 

SECRETARIADOS 
 Os Secretariados têm como função apoiar tecnicamente de forma global a Queima das Fitas, bem como 
providenciar o suporte organizativo necessário às actividades da mesma.  

1. O Conselho Geral pode destituir elementos dos Secretariados por motivos justificados após 
consulta do Secretário-geral. 

2. Os motivos justificativos para essa demissão são os seguintes:   
a) Não cumprimento deste regulamento;  
b) Comportamento lesivo da imagem da Queima das Fitas ou da Academia;  
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c) Incapacidade evidente para o desempenho das funções; 
d) Incumprimento dos Estatutos da Associação Académica de Coimbra, com aprovação 

prévia do Conselho Fiscal da AAC 
e) Incumprimento do Código da Praxe da Universidade de Coimbra 
 

Artº 24 
CONSTITUIÇÃO DOS SECRETARIADOS 

  
1. Cada Secretariado é coordenado por um estudante, sócio da AAC, num mínimo de quatro (4) e 

um máximo de dez (10) Secretariados, com orgânica proposta pelo Secretário-Geral, podendo, 
com autorização do Conselho Geral, definir colaboradores e propor a contratação de 
funcionários para trabalharem na sua dependência funcional. 

 
 

2. Deverão existir obrigatoriamente os seguintes Secretariados, que poderão ser divididos de 
acordo com as especificidades de cada um:  

a) Secretariado de Logística 
b) Secretariado de Protocolo e Credenciação 
c) Secretariado de Imagem, Divulgação e Imprensa  
d) Secretariado Administrativo e Financeiro  

3. A estrutura dos secretariados e respectivos secretários é proposta pelo Secretário-Geral para 
aprovação do Conselho Geral, tomando posse perante este até ao dia 30 de Novembro de cada 
ano.  

4. Em caso de necessidade superveniente de substituição de um ou vários Secretários, esta ficará a 
cargo do Secretário-Geral, sob aprovação do Conselho Geral.  

5. O Conselho Geral poderá vetar, por motivos devidamente justificados, a nomeação de 
secretários. 
 

 
Artº 25 

SECRETARIADO DE LOGISTICA 
 São funções do Secretariado de Logística:   

a) Organizar o alojamento e alimentação dos participantes e convidados da Queima das Fitas  
b) Organizar o sistema de transportes e alugueres de viaturas bem como gerir a sua utilização  
c) Fornecer aos Pelouros os meios materiais necessários para a realização das actividades 

programadas; 
Artº 26 

SECRETARIADO DA IMAGEM, DIVULGAÇÃO E IMPRENSA 
 
 São funções do Secretariado de Imagem, Divulgação e Imprensa:   

a) Organizar a divulgação da Queima das Fitas. 
b) Criar e actualizar o Website oficial da Queima das Fitas; 
c) Organizar as negociações para futura contratação por parte da Queima das Fitas de publicidade, 

segundo o Programa das actividades. 
d) Assegurar à comunicação social a sua acreditação em conjunto com o secretariado de protocolo, 

o acesso aos eventos e a recolha da matéria publicada.   
e) Apoiar e acompanhar o trabalho dos jornalistas na cobertura da Queima das Fitas.  

  
Artº 27 

SECRETARIADO DE PROTOCOLO E CREDENCIAÇÃO 
 São funções do Secretariado de Protocolo e Credenciação:   

a) Assegurar a emissão de convites de acordo com o estabelecido no Programa da Queima das 
Fitas; 



Página 9 de 22 

b) Apoiar o Pelouro da Representação Institucional na emissão dos convites institucionais; 
c) Emitir toda a credenciação necessária da Queima das Fitas. 

  
Artº 28 

SECRETARIADO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
 São funções do Secretariado Administrativo e Financeiro:   

a) Assegurar o expediente da Queima das Fitas bem como o respectivo registo e arquivo.  
b) Organizar com o Secretário-Geral e o Tesoureiro da Queima das Fitas a venda de Bilhetes.  
 

 
TITULO III 

PLANEAMENTO E PROGRAMA 
 

CAPITULO I 
ESTRUTURA 

 
Artº 29 

DESCRIÇÃO 
1. Programa  
2. Plano Orçamental   
3. Plano Publicidade  
4. Plano Protocolo  
5. Plano Logística  

  
Artº 30 

PROGRAMA 
 1. O Programa consiste na lista das actividades que se prevêem realizar, que deverá ser organizada 
segundo o calendário pré determinado.   
2. A aprovação do Programa não impede que lhe sejam feitas alterações posteriores, desde que 
justificadas.   
3. Constarão obrigatoriamente do Programa as seguintes actividades de índole tradicional:  

a) Récita   
b) Serenata Monumental com que abre a Queima das Fitas, reservada a grupos de fado constituídos 

por estudantes sócios da AAC  
c) Sarau com a participação exclusiva de grupos estudantis de Coimbra  
d) Noites do Parque, em que se procurará realizar espectáculos destinados a todos os tipos de 

público.  
e) Baile de Gala das Faculdades   
f) Queima do Grelo   
g) Cortejo  
h) Venda da Pasta  
i) Verbena  
j) Chá das Cinco  
k) Chá Dançante  
l) Garraiada 
m) Missa de Bênção das Pastas 

 
 
4. As actividades descritas no número anterior poderão ser reequacionadas, apenas por motivos 
devidamente justificados, pelo Magnum Concilium Veteranorum – Conselho de Veteranos da 
Universidade de Coimbra. 
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Artº 31 
PLANO ORÇAMENTAL 

 Será elaborado um Plano Orçamental para cada Pelouro, segundo um modelo onde constarão, 
obrigatoriamente orçamentados por actividade, os seguintes elementos:  
I - Data e local 
II - Nome das actividades e descrição 
III - Pelouro responsável 
IV - Necessidades logísticas 

a) Transportes 
b) Alimentação 
c) Alojamentos 
d) Material a adquirir, alugar ou a solicitar 
e) Licenças 

V - Publicidade  
a) Material de divulgação a executar  
b) Divulgação pela imprensa  
c) Potencialidades publicitárias 

 
VI - Concessões a fazer (Tipo e termos gerais das respectivas condições) 
VII - Serviços a adquirir (Características e condições dos concursos a promover) 

a) Produção técnica e Artistas  
b) Som  
c) Segurança 
d) Limpeza 
e) Electricidade 
f) Internet  
g) Outros 

VIII – Protocolos de colaboração  
   

Artº 32 
PLANO DE PUBLICIDADE 

 O Plano de Publicidade consiste na relação de todos os espaços publicitários a colocar a concurso.  
  

Artº 33 
PLANO DE PROTOCOLO 

 O Plano de Protocolo consiste na síntese de todos os actos protocolares, do qual deverão constar:   
  

a) Entidades convidadas para cada uma das actividades;  
b) Previsão de participantes e convidados e necessidades em termos de acompanhamento.  

  
Artº 34 

PLANO DE LOGÍSTICA 
 O Plano de Logística consiste na síntese de todas as necessidades neste domínio segundo as seguintes 
áreas:  
  
1 - Transportes   

a) Aluguer de viaturas   
b) Transportes de carga   
c) Autocarros   
d) Deslocações e viagens de participantes e convidados.  

 2 - Alimentação   
a) Senhas de refeição nas cantinas   
b) Refeições para participantes   
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c) Refeições em restaurante  
d) Alimentação durante o evento   

 3 – Alojamento  
a) Para convidados   
b) Para participantes   
c) Reservas a efectuar para prestadores de serviços e outros por conta dos próprios.  

 4 - Aquisições   
a) Bens a adquirir   
b) Serviços a adquirir   
c) Bens a solicitar a título de empréstimo.  

 
CAPITULO II 

PROGRAMA DA QUEIMA DAS FITAS 
 

Artº 35 
ELABORAÇÃO DO  PROGRAMA DA QUEIMA DAS FITAS 

1. Após a constituição da Comissão Central, esta iniciará a elaboração do Programa da Queima das 
Fitas.  

2. Os Comissários deverão convidar a Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra, 
Magnum Concilium Veteranorum – Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra, 
Secções, Núcleos, Organismos Autónomos, Grupos Académicos, para elaborar sugestões e 
propostas de actividades a incluir no Programa, bem como propor protocolos para realização de 
actividades conjuntas ou mesmo de atribuição de organização de actividades às referidas 
entidades.  

3. Após o parecer vinculativo sobre o Programa da Queima das Fitas por parte do Conselho Geral, 
cabe aos Secretariados, em consonância com o Secretário-Geral e em conjunto com o 
responsável pelo pelouro, submeter ao Conselho Geral, os planos de execução para cada uma 
das áreas em função das actividades aprovadas, no prazo máximo de 15 dias.  

 
Artº 36 

ADENDAS 
  
Na impossibilidade de apresentar um Programa definitivo até ao prazo previsto no nº 2 do Artº 12, 
poderá este ser aprovado provisoriamente, contendo toda a informação possível, desde que 
posteriormente a Comissão Central apresente as adendas necessárias à sua completude, no prazo que 
vier a ser fixado pelo Conselho Geral.  
  

Artº 37 
ALTERAÇÕES RELEVANTES 

 As alterações relevantes ao Programa da Queima das Fitas deverão ser submetidas a aprovação do 
Conselho Geral, tendo em conta o respeito pelas características da actividade aprovada, a sua amplitude 
e a essencialidade para a realização das actividades.  
    

TITULO IV 
PLANO ORÇAMENTAL, OBRIGAÇÃO, E RELATÓRIO E CONTAS 

 
CAPITULO I 

PLANO ORÇAMENTAL  
Artº 38 

ELABORAÇÃO 
 O Plano Orçamental é elaborado pelo Tesoureiro e pelo Secretário-Geral, sendo apresentado ao 
Conselho Geral até ao final de Fevereiro. 
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Artº 39 
APROVAÇÃO 

O Plano Orçamental é apreciado, na Generalidade e na Especialidade, pelo Conselho Geral, que emitirá 
parecer vinculativo de aprovação ou rejeição, bem como recomendações de alterações ou de formas de 
execução do mesmo. 

Artº 40 
ESTRUTURAS 

 O Plano Orçamental é estruturado de forma a destinguir os planos específicos de cada pelouro, 
incluindo também, o Plano Orçamental relativo às despesas dos secretariados e às despesas do Conselho 
Geral. 

 
Artº 41 

GESTÃO DO ORÇAMENTO 
  
1. O Plano Orçamental da Queima das Fitas é executado pelo Tesoureiro da Queima das Fitas dentro 
dos limites definidos. 
2. Cabe-lhe autorizar os pagamentos mediante apresentação de documento legal justificativo de despesa. 
3. O Tesoureiro elaborará as regras de funcionamento processual da gestão orçamental, segundo as 
normas legais em vigor e as indicações da Tesouraria e da Contabilidade da AAC, devendo apresentar a 
estas, quinzenalmente, as contas da Queima das Fitas sob pena de congelamento das contas da Queima 
das Fitas. 
4. Todas decisões relativas a pagamentos e recebimentos são, obrigatoriamente, autorizadas pelo 
Tesoureiro da Queima das Fitas que deverá, por sua vez, dar conhecimento ao Conselho Geral.  
  

Artº 42 
TESOURARIA E CONTABILIDADE 

 Todas as movimentações de verbas são da responsabilidade da Tesouraria e da Contabilidade da AAC, 
com o acordo do Tesoureiro da Queima das Fitas.  
  

Artº 43 
RESPONSABILIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE  

1. A elaboração da contabilidade e o registo de todos os movimentos.  
2. A realização de todos os actos formais necessários à movimentação de verbas.   
3. Poderá ainda ser da sua responsabilidade, desde que tal seja acordado com a AAC, por 

intermédio da sua Direcção Geral, o registo de bilhetes e outros produtos.  
  

CAPITULO II 
OBRIGAÇÃO 

 
Artº 44   

1. A Queima das Fitas obriga-se pelas assinaturas do Tesoureiro, de um elemento do Conselho 
Geral mandatado por este e do Secretário-Geral.  

2. Todos os recebimentos serão efectuados à ordem de AAC-Queima das Fitas, número fiscal “500 
032 173”, nome em que serão abertas todas as contas bancárias, devidamente avalizadas pela 
DG/AAC, com as assinaturas conjuntas do Tesoureiro e de um elemento do Conselho Geral, 
mandatado por este. 

3. Todos os pagamentos, após autorização das entidades supra-intendentes, serão efetuados contra 
documento fiscal legalmente válido à ordem de “AAC-Queima das Fitas, número fiscal 500 032 
173, Edifício da Associação Académica de Coimbra, Rua Padre António Vieira, 3000-315 
Coimbra, Portugal” 

4. Para a movimentação das contas bancárias da Queima das Fitas, são necessárias as assinaturas 
conjuntas do Tesoureiro e de um elemento do Conselho Geral, mandatado por este. 
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CAPITULO III 
RELATORIO E CONTAS 

 
Artº 45 

CARACTERIZAÇÃO 
 1. A elaboração e apresentação do Relatório e Contas é da competência e responsabilidade do 
Tesoureiro da Queima das Fitas em conjunto com o Secretário-Geral, com o apoio do Secretário 
Administrativo e Financeiro. 
 
 2. Do Relatório de Contas a elaborar pelo Tesoureiro da Queima das Fitas, pelo Secretario-Geral e pelo 
Secretario Administrativo e Financeiro constarão, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

a) Relatório contabilístico próprio e/ou relatório contabilístico dos serviços de Contabilidade e 
Tesouraria da Associação Académica de Coimbra com os valores orçamentados e 
executados; 

b) Justificação das dívidas e das receitas não cobradas; 
c) Demonstração Bancária dos resultados apresentados; 
d) Inventário actualizado da Queima das Fitas; 

 
3. Do Relatório de Actividades a elaborar por cada um dos responsáveis dos respectivos pelouros, 

constarão, obrigatoriamente, os seguintes elementos:  
a) Descrição sumária das actividades levadas a cabo; 
b) Relatório de análise das actividades elaborado por cada um dos comissários de pelouro. 

 
Artº 46 

PARECERES SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS 
1. O Relatório e Contas é apresentado ao Conselho Geral até ao dia 30 Setembro de cada ano, onde 

será apreciado, na Especialidade e na Generalidade, para emissão de parecer.  
2. O mesmo relatório, bem como o parecer do Conselho Geral, deverá ser, posteriormente, 

apresentado, até ao dia 15 de Outubro, ao Conselho Fiscal da AAC para elaboração de um parecer 
final.  

3. No caso do parecer do Conselho Fiscal da AAC ser negativo, todos os membros da Comissão 
Organizadora da Queima das Fitas serão pessoal e solidariamente responsáveis pelas dívidas 
contraídas e decisões tomadas, dentro dos limites das suas competências, atribuídas nos termos do 
presente regulamento. 

4. No caso de existência de dívidas ou receitas não cobradas envolvendo processos legais potenciais 
ou em curso, deverá ainda ser anexado ao documento um parecer do Advogado da Queima das 
Fitas justificando as mesmas, bem como o estado dos mesmos e a sua perspetiva de resolução. 

  
Artº 47 

UTILIZAÇÃO DE SALDOS 
 A Queima das Fitas ficará depositária do saldo positivo a fim de proceder à sua distribuição da seguinte 
forma:   

1. Verba necessária ao pagamento dos honorários dos funcionários e ao fundo de maneio da 
estrutura permanente da Queima das Fitas até 31 de Dezembro do ano a que se reporta.  

2. O restante será atribuído da seguinte forma:  
a) 39% para a Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra;  
b) 26% para o Conselho Desportivo da Associação Académica de Coimbra;  
c) 21% para o Conselho Cultural da Associação Académica de Coimbra;  
d) 5% para a Queima das Fitas do ano seguinte, nomeadamente para fundo maneio e 

melhoria das suas infra-estruturas funcionais;  
e) 5% destinado a actividades propostas por instituições académicas e grupos de estudantes, 

obrigatoriamente orientadas à prossecução dos princípios e dos fins consagrados nos 
Estatutos da AAC, devendo os projectos ser aprovados conjuntamente pela Comissão 
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Central da Queima das Fitas do ano a que reportem e pelo Conselho Geral da Queima das 
Fitas;  

f) 3% para o Conselho Inter-Núcleos da Associação Académica de Coimbra; 
g) 1% para o Magnum Concilium Veteranorum – Conselho de Veteranos da Universidade de 

Coimbra. 
3. Aos 5% previstos na alínea e) do ponto anterior não poderão concorrer as seguintes entidades: 

Direcção-Geral da AAC, Conselho Desportivo da AAC e secções por si representadas, 
Conselho Cultural da AAC e secções por si representadas, Conselho Inter-Núcleos da AAC e 
núcleos por si representados, o Magnum Concilium Veteranorum e a Comissão Organizadora da 
Queima das Fitas. 

4. A utilização das verbas supra-citadas estará dependente da apresentação de descritivos 
descriminados da aplicação das verbas distribuídas no ano anterior.  

5. Todas as verbas resultantes do saldo da queima das fitas são pagas directamente pela Queima das 
Fitas, sendo justificadas com contra documento fiscal legalmente válido à ordem de “AAC-
Queima das Fitas, número fiscal 500 032 173, Edifício da Associação Académica de Coimbra, 
Rua Padre António Vieira, 3000-315 Coimbra, Portugal”. 

6. Nas verbas utilizadas referentes ao ponto 2, todos valores obtidos através de mecanismos de 
benefícios ou deduções fiscais, revertem para um fundo em prol da AAC, fundo este que apenas 
pode ser movimentado por decisão unânime de todos os elementos do Conselho Geral. 

7. As percentagens constantes do ponto 2 serão aplicadas ao saldo existente na Queima das Fitas, 
subtraídas as verbas do ponto 1, após a emissão do parecer do Conselho Geral, e só nesta data 
distribuídas, conjuntamente com todas as outras, mas sempre antes de 31 de Dezembro do ano a 
que disserem respeito.  

8. No caso de o saldo ser negativo, a responsabilidade por esse valor será repartido pelas entidades 
referidas no ponto 2 de acordo com as percentagens ai discriminadas, excluindo-se por razões 
óbvias, as entidades apresentadas na alinea e). 

 
   

TITULO V 
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E CONTRATOS 

 
CAPITULO I 

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 
 

Artº 48 
DEFINIÇÃO E CONDIÇÕES 

1. Consideram-se protocolos de colaboração os estabelecidos entre a Queima das Fitas e entidades 
académicas, entidades oficiais ou entidades privadas sem fins lucrativos.  

2. Nenhum protocolo de colaboração pode ser assinado com entidades que tenham conflitos com 
a Queima das Fitas, com a Associação Académica de Coimbra ou que tenham manifestado 
atitudes, acções contrárias ou desrespeitosas à tradição académica dos estudantes da 
Universidade de Coimbra. 

3. O ponto 2  poderá apresentar-se sem efeito após parecer favorável à celebração dos acordos em 
causa, cumulativamente por parte do Conselho-Fiscal da Associação Académica de Coimbra, da 
Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra e do Magnum Concilium Veteranorum – 
Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra. 
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CAPITULO II 
CONTRATOS 

  
Artº 49 

DEFINIÇÃO 
Por contratos entende-se, nomeadamente:  
  

a) As prestações de serviços;  
b) O fornecimento de bens;  
c) As concessões de publicidade;  
d) As concessões de espaços para utilização comercial nos recintos da festa;  
e) A contratação de artistas para espectáculos.  

  
Artº 50 

CONDIÇÕES  
1. Todos os contratos, à excepção dos de concessão de publicidade e contratação de artistas carecem 

de concurso, salvo se implicarem uma despesa ou uma receita inferior à definida pelo Conselho 
Geral, mediante proposta apresentada anualmente, por escrito, pelo Secretário-Geral. 

2. Nenhum contrato pode ser assinado com entidades que tenham conflitos com a Queima das Fitas, 
com a Associação Académica de Coimbra ou que tenham manifestado atitudes, acções contrárias 
ou desrespeitosas à tradição académica dos estudantes da Universidade de Coimbra. 

3.  O ponto 2. poderá apresentar-se sem efeito após parecer favorável à celebração dos acordos em 
causa, comulativamente por parte do Conselho-Fiscal da Associação Académica de Coimbra, da 
Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra e do Magnum Concilium Veteranorum – 
Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra. 

 
Artº 51 

REGRAS 
 1 - Os concursos, a terem lugar, deverão efectuar-se segundo as seguintes regras:  
  

a) Elaboração de cadernos de encargos;  
b) Publicitação do referido concurso e caderno de encargos, até 5 dias úteis antes do início da 

recepção das propostas, no website oficial da Queima das Fitas, Sala da Queima das Fitas e em 
outros locais que se apresentem relevantes para a Queima das Fitas; 

c) Prazo mínimo de 10 dias úteis para apresentação de propostas, através de envio por correio 
registado para o Apartado da Queima das Fitas, bem como para o seu e-mail oficial, ambos 
fornecidos aquando do cumprimento da alínea anterior, que ficarão à guarda do Secretário-
Geral, devidamente autenticadas por, pelo menos, um elemento do Conselho Geral;  

d) Abertura de propostas na presença de pelo menos um elemento do Conselho Geral, do 
Secretário-Geral e do(s) Comissário(s) do(s) Pelouro(s) em causa;  

e) As adjudicações carecem de aprovação do Conselho Geral;  
 2 - Os concursos de valor inferior ao definido pelo Conselho Geral, mediante proposta apresentada, 
anualmente, pelo Secretário-Geral, deverão assumir a forma de concurso limitado, mediante a solicitação 
de propostas a pelo menos três entidades de reconhecida idoneidade.  
3 – A Queima das Fitas reservará sempre o seu direito de não aceitar nenhuma das propostas 
apresentadas bem como, após o término dos prazos apresentados, de encetar todos os esforços no 
sentido de procurar propostas com maior grau de benefício para o evento; 
  

Artº 52 
CONTRATOS POR MAIS DE UMA QUEIMA DAS FITAS 

 
 Os contratos que vinculem mais do que uma edição da Queima das Fitas só poderão celebrar-se para 
questões que se considerem de elevada importância para uma melhor prossecução dos objectivos do 
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evento, carecendo de aprovação do Conselho Geral e da DG/AAC, sendo assinados pelo Secretário-
Geral e pelo Presidente da AAC. 
  

TITULO VI 
COLABORADORES E FUNCIONÁRIOS 

  
CAPITULO I 

COLABORADORES 
 

Artº 53 
COLABORADORES  

1. Colaboradores são os elementos propostos pelos elementos da Comissão Organizadora da Queima 
das Fitas, com a autorização do Conselho Geral, para colaborar a título voluntário na organização 
da Queima das Fitas.  

2. A sua indicação deverá ser comunicada pelo Secretário-Geral ao Conselho Geral e ficar lavrada em 
acta.  

  
Artº 54 

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL 
 Os colaboradores dependem directa e funcionalmente dos elementos que os indicaram.  
  

Artº 55 
VETO À NOMEAÇÃO 

 O Conselho Geral poderá vetar, por motivos devidamente justificados, a nomeação de um colaborador.   
  

Artº 56 
DEMISSÃO 

  
A demissão de um colaborador cabe ao respectivo proponente, ou ao Conselho Geral por motivo 
superveniente.  
  
 

Artº 57 
DIREITOS DOS COLABORADORES 

 Os colaboradores têm direito a:  
  

a) Livre-trânsito, com o nível de acesso que se revele necessário à prossecução das suas 
funções; 

b) Um Convite Geral e um Convite pontual de Baile;  
c) Acesso a todos os recintos reservados à Comissão Organizadora da Queima das Fitas, 

desde que não seja inconveniente para as actividades em curso. 
d) Outros direitos aprovados pelo Conselho-Geral sob proposta do Secretário-Geral ou 

Comissão Central.  
 

CAPITULO II 
FUNCIONÁRIOS 

 
Artº 58 

FUNCIONÁRIOS 
1. Funcionários e profissionais liberais, são aqueles contratados para a COQF por decisão do Conselho 
Geral, sob proposta do Secretário-Geral ou da Comissão Central, com o consentimento da DG/AAC. 
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Artº 59 
O Secretário-Geral será remunerado, sendo o valor da remuneração correspondente a um salário 
mínimo nacional líquido. 

 
TITULO VII 

DISPOSIÇÕES PROTOCOLARES E INGRESSOS 
 

CAPITULO I 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Artº 60 

CARTÕES IDENTIFICATIVOS 
 Todos os elementos da Queima das Fitas deverão estar identificados nos seguintes termos:  
  
a) Cartão de Identificação:  
  

1 - Conselho Geral;  
  

2 - Comissão Central:  
2.1 -  Representação Institucional;  
2.2 – Tesoureiro; 
2.3 -  Parque; 
2.4 -  Produção; 
2.5 – Bailes; 
2.6 – Tradição;  
2.7 – Cultura;  
2.8 – Desporto.  

  
3 - Secretário-Geral  

  
4 - Secretariado – Função  

  
b) Cartão de Livre-Trânsito, com o nível de acesso que se revele necessário à prossecução das suas 
funções: 
  

1 - Colaboradores – Dependência;  
2 – Funcionários;  
3 – Serviços;  
4 – Concessões;  
5 - Outros que se revelem necessários.  

  
c) Os cartões terão inscrito, para além dos logótipos identificativos da Queima das Fitas de acordo com 

o Artº 4, o ano a que se reportam, o nome, funções, BI e fotografia dos titulares, sendo pessoais e 
intransmissíveis.  

  
CAPITULO II 
INGRESSOS 

 
Artº 61 

TIPOS DE INGRESSOS 
 Existem, obrigatoriamente, pelo menos os seguintes tipos de bilhetes:  
 

a) Bilhete Geral, que confere acesso a todas as noites do parque, à Garraiada e ao Chá 
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Dançante, sendo exclusivamente destinado a estudantes da Universidade de Coimbra, 
pessoal e intransmissível.  

 
b) Bilhete Geral de Parque, que confere acesso a todas as noites do parque, sendo 

reservado exclusivamente, a estudantes do Ensino Superior de Coimbra e é pessoal e 
intransmissível  

 
c) Bilhete Pontual de Noite de Parque, que confere acesso à Noite de Parque a que 

reporta, podendo ter a tipologia de: Estudante (para estudantes do ensino Secundário do 
Concelho de Coimbra e estudantes do Ensino Superior), e Não Estudante (para todos os 
outros não contemplados na anterior tipologia).  

 
d) Bilhete Pontual de Baile de Gala das Faculdades com jantar, que confere acesso ao 

recinto do Baile de Gala das Faculdades e ao Jantar de Gala, podendo ter a tipologia 
de: Estudante (para estudantes do Ensino Superior de Coimbra e estudantes do ensino 
Secundário do Concelho de Coimbra) e Não Estudante (para todos os outros não 
contemplados na anterior tipologia).  

 
e) Bilhete Pontual de Baile de Gala das Faculdades sem jantar, que apenas confere 

acesso ao recinto do Baile de Gala das Faculdades após términos do Jantar de 
Gala, podendo ter a tipologia de: Estudante (para estudantes do Ensino Superior de 
Coimbra e estudantes do ensino Secundário do Concelho de Coimbra) e Não Estudante 
(para todos os outros não contemplados na anterior tipologia).  

 
f) Bilhete Pontual de Garraiada, que confere acesso ao recinto da Garraiada, podendo 

ter a tipologia de: Estudante (para estudantes do Ensino Superior de Coimbra e 
estudantes do ensino Secundário do Concelho de Coimbra) e Não Estudante (para todos 
os outros não contemplados na anterior tipologia).  

 
 

g) Bilhete Pontual do Chá Dançante, que confere acesso ao recinto do Chá Dançante, 
podendo ter a tipologia de: Estudante (para estudantes do Ensino Superior de Coimbra e 
de Escolas Secundárias do Concelho de Coimbra) e Não Estudante (para todos os 
outros não contemplados na anterior tipologia).  

  
 
2. Existem obrigatoriamente pelo menos os seguintes tipos de convites:  

 
  

a) Convite Geral de Honra, que confere acesso a todas as Noites do Parque, à Garraiada, Chá 
Dançante, Baile de Gala das Faculdades e ao Jantar de Gala, sendo destinados aos 
convidados de Honra. Estes convites são duplos e transmissíveis.    
 

b) Convite Geral Especial, que confere acesso a todas as Noites do Parque, à Garraiada, Chá 
Dançante e Baile de Gala das Faculdades, sendo destinados a convidados especiais. Estes 
convites são duplos, sendo o do acompanhante das entidades transmissível.    
 

c) Convite Geral, que confere acesso a todas as Noites do Parque, à Garraiada e ao Chá 
Dançante, sendo pessoal e intransmissível.  
 

d) Convite Geral de Parque, que confere acesso a todas as noites do parque sendo pessoal e 
intransmissível.  
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e) Convite Pontual de Noite de Parque, podendo conferir acesso apenas à Noite de Parque a 
que reporta.  
 

f) Convite Pontual de Baile de Gala das Faculdades sem jantar, que apenas confere acesso ao 
recinto do Baile de Gala das Faculdades após termino do Jantar de Gala.  
 

g) Convite Pontual de Garraiada, que confere acesso ao recinto da Garraiada.  
 

h) Convite Pontual do Chá Dançante, que confere acesso ao recinto do Chá Dançante.  
 

Artº 62 
VENDA DE INGRESSOS E OUTROS PRODUTOS 

  
1. A emissão dos bilhetes e convites é da responsabilidade do Tesoureiro e do Secretário-Geral, 

sendo acompanhada pelo Conselho Geral, de acordo com as quantidades e características 
gráficas solicitadas.   

2. Todos os ingressos de todos os eventos da Queima das Fitas e restantes produtos para venda, 
são verificados conjuntamente pelo Tesoureiro, Secretário-Geral e por pelo menos um elemento 
do Conselho Geral, antes de serem disponibilizados ao público.  

3. Nos locais de venda ao público, os responsáveis pela venda de ingressos ou restantes produtos, 
deverão registar em impressos próprios as entregas, sobras e respectivas receitas.  

4. Em caso de ocorrência de qualquer irregularidade na venda de bilhetes, será pessoalmente 
responsabilizado por esse facto, o elemento que detenha a organização e venda dos mesmos.  

  
Artº 63 

CONVITES 
  

1. O preenchimento e envio de convites são da inteira responsabilidade do Pelouro e Secretariado 
responsáveis pelo Protocolo, de acordo com o estabelecido no Plano de Protocolo.  

2. Deverá ser feito registo de todos os convites enviados para posterior entrega ao Conselho Geral.  
3. Convites a atribuir à COQF, para além de todos os direitos já atribuídos:  

a) Elementos da Comissão Central:  
- 7 Convites Gerais;  
- 2 Convites Gerais de Honra para os pais do Comissário.  

b) Secretariados:  
- 7 Convites Gerais. 

c)  Elementos do Conselho Geral: 
- 10 Convites Gerais. 

d) Secretário-Geral:  
- 10 Convites Gerais.  

 
4. Aos convites atibuidos aos elementos referidos nas alíneas a) e  b) pode ser atribuido um extra de 

até 3 Convites Gerais a usufruir na Queima das Fitas seguinte, mediante a avaliação final elaborada pelo 
Conselho Geral. 

5. Todos os elementos da COQF têm para além do seu, direito a um lugar no Jantar do Baile de 
Gala das Faculdades para um acompanhante.  

 
6. Cada Convite Geral pode ser desdobrado em 2 (dois) Convites Gerais de Parque.  

  
Artº 64 

CONVIDADOS 
 1. A Queima das Fitas deverá ter convidados de Honra sendo obrigatoriamente convidadas as seguintes 
entidades e/ou pessoas:  
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a) Magnífico Reitor   
b) Presidente da Republica   
c) Presidente da Assembleia da Republica   
d) Presidente do Tribunal Constitucional  
e) Presidente do Supremo Tribunal de Justiça   
f) Primeiro-Ministro  
g) Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 
h) Bispo de Coimbra  
i) Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra 
j) Presidente da Direcção Geral da Associação Académica de Coimbra   
k) Dux Veteranorum   
l) Presidente da Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra   
m) Presidente do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra  

 
2. São convidados especiais obrigatórios as seguintes entidades e/ou pessoas:  
 

a) Elementos da COQF do ano precedente, tendo cessado funções na Comissão Organizadora da 
Queima das Fitas. 

b) Vice-Reitores;  
c) Pró-Reitores; 
d) Administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra; 
e) Vereadores da Câmara Municipal de Coimbra que colaborem com a COQF;  
f) Comandante da Brigada de Intervenção de Coimbra;  
g) Comandante do Comando Territorial de Coimbra da GNR;  
h) Comandante Distrital da PSP;  
i) Comandante da Polícia Municipal; 
j) Reitores Honorários;  
k) Ex-Reitores  
l) Ex-Presidentes da DG/AAC;  
m) Dux Duxorum’s;  
n) Sócios Honorários da AAC;  
o) Directores das Faculdades 
p) Presidente da AM/AAC do ano transacto  
q) Presidente do CF/AAC do ano transacto 

 
 
3. As entidades referidas nas alineas a) a i) do ponto 2 deste artigo terão os mesmos direitos que os 

convidados de honra. 
4. Em caso algum deverão ser convidadas entidades cujo convite entre em conflito com 

deliberações vinculativas da AAC.  
5. São excluídas destas listas as entidades que tenham sido demitidas ou exoneradas das suas 

funções, bem como todos os que tenham sido avaliados negativamente no seu desempenho. 
6. As entidades tutelares da Queima das Fitas poderão convidar para o Jantar do Baile de Gala das 

Faculdades até um máximo de 5 (cinco) pessoas cada. 
7. Os elementos da COQF poderão solicitar o envio de convites extra (de Honra ou Especiais) a 

entidades ou personalidades em que tal se justifique pela colaboração prestada à Queima das 
Fitas ou outra razão ponderosa, devendo o Secretariado responsável pelo protocolo solicitar 
aprovação prévia do Conselho Geral.  
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TITULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS 

 
CAPITULO I 

APOIO JURIDICO 
 

Artº 65 
APOIO JURIDICO 

 O apoio jurídico a ser prestado à COQF será efectuado por um advogado contratado pela Queima das 
Fitas sob proposta do Secretário-Geral ao Conselho Geral, mediante aprovação da Direcção-Geral da 
AAC.  
  

CAPITULO II 
REVISÃO, ENTRADA EM VIGOR E FORMALIDADES 

 
Artº 66 

REVISÃO  
1. O Regulamento Interno da Queima das Fitas será revisto ordinariamente de cinco em cinco anos, 

podendo ser revisto, de forma extraordinária, todos os anos, em Conselho Geral alargado, com a 
presença de um elemento da Mesa da Assembleia Magna da AAC, um elemento do Conselho Fiscal 
da AAC, o Secretário-Geral, um representante da Comissão Central em funções e um representante 
dos Secretariados.  

2. O Secretário-Geral fica responsável pela convocação da revisão ordinária deste regulamento.  
3. O processo de revisão extraordinária do regulamento é iniciado pelo Secretário-Geral em conjunto 

com o Conselho Geral.   
 

Artº 67 
ENTRADA EM VIGOR 

  
1. O Regulamento Interno da Queima das Fitas entrará em vigor após aprovação e assinatura pela 

Associação Académica de Coimbra, na pessoa do Presidente da DG, depois de ratificado em reunião 
da DG/AAC e pelo Magnum Concilium Veteranorum, na pessoa do Dux Veteranorum, depois de 
ratificado em Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra.   

 Deverão ser anexos a este regulamento, fazendo dele parte integrante:  
a) A Deliberação da reunião da DG/AAC em que esta aprove este regulamento;  
b) O Decretus do Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra em que se aprove este 
regulamento.  

 
Artº 68 

JURAMENTO E FORMALIDADES DE POSSE 
 1 - Todos os comissários empossados como membros da Comissão Organizadora da Queima das Fitas 
terão que subscrever dois compromissos de honra, o primeiro perante o Conselho Fiscal da AAC e a 
Direcção-Geral da AAC, nos seguintes termos:  
  
" Eu abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, 
agindo no respeito e em conformidade com os Estatutos da Associação Académica de Coimbra, sem procurar nenhum lucro 
material com as actividades em que me envolvo, acatando o Regulamento Interno da Queima da Fitas."  
  
e o segundo perante o MCV nos seguintes termos:  
  
" Eu abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, 
agindo no respeito e em conformidade com as tradições académicas da Universidade de Coimbra, sem procurar nenhum 
lucro material com as actividades em que me envolvo, acatando o Regulamento Interno da Queima da Fitas."  



Página 22 de 22 

  
2 - Todos os elementos empossados como Secretários da Comissão Organizadora da Queima das Fitas 
terão de subscrever um compromisso de honra perante o Conselho Geral, nos seguintes termos.  
  
"Eu abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, 
agindo no respeito e em conformidade com os Estatutos da Associação Académica de Coimbra e com as tradições 
académicas da Universidade de Coimbra, sem procurar nenhum lucro material com as actividades em que me envolvo, 
acatando o Regulamento Interno da Queima da Fitas."  
  

Artº 69 
LACUNAS 

 A interpretação das presentes normas e a integração de suas, eventuais, lacunas caberá ao Conselho 
Geral, recorrendo aos estatutos da AAC, às normas da Praxe Académica da Universidade de Coimbra, à 
lei e aos princípios gerais do Direito.  
 

Artº 70 
INCOMPATIBILIDADES 

Nenhum dos membros da Comissão Organizadora da Queima das Fitas poderá participar em processos 
decisórios que impliquem a sua própria pessoa, sendo que poderá indigitar alguém sempre que este 
regulamento o preveja, não podendo o indigitado pertencer à Comissão Organizadora da Queima das 
Fitas. 
 
 
Norma Transitória: O nº2 do artigo 15 apenas entra em vigor na edição da Queima das Fitas de 2015.  
  

 
 
 
 
 
Presidente da Direcção Geral da AAC         Dux Veteranorum  

  
 
 
 


