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FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

[CONSELHO DE GESTÃO]

Deliberação CG-3/2018

Nos termos do n22 do artigo 32 e da alínea d) do n.2 1 do artigo 51 dos Estatutos da Faculdade de

Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), publicados no Diário da República, 2 série, N.2

70, de 9 de abril de 2014, o Conselho de Gesto, em reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2018,

deliberou aprovar a Tabela de Preços relativa à cedência do Auditório Prof. Simões dos Santos e das

salas de aulas e outros espaços da Faculdade para a reahzação de eventos.

Esta deliberação do Conselho de Gestão entra em vigor para os orçamentos aceites a partir da presente

data.

Salas de
Utilização do Anfiteatro e Espaços Montagem! apoio ao

. Utilizaçao do . -

Adjacentes (9 Desmontagem (*)
Fo er (*) Audltorlo

Tabela
1

(9

A) 2 500,00€ 1 250,00€ 2 250,00€ 300,00€

B) 1450,00€ 725,00€ 1 305,00 € 200,00€

Nota: A todos os preços acresce IVA à taxo legal em vigor.
(*) Os valores apresentados apenas se aplicam para dias úteis e sábados,
funcionamento da Faculdade.

A) Eventos organizados por entidades com fins lucrativos.

B) Eventos organizados por entidades sem fins lucrativos.

e durante o período normal de

1. Nos dias úteis, entre as 22:OOh e as 08:OOh aplica-se um acréscimo de 200,00€ por hora + IVA.
2. Nos sábados, entre as 18:OOh e as 09:OOh aplica-se um acréscimo de 200,00€ por hora + IVA.
3. Nos Domingos e Feriados, entre as 9:00h e as 18:OOh aplica-se um acréscimo de 500,00€ ao valor

da Tabela, e entre as 18:OOh e as 08:OOh aplica-se um acréscimo de 200,00€ por hora + IVA.
4. Para utilização da zona da cafetaria mais a cozinha e/ou caso o evento tenha contratado uma

empresa de serviços de catering será aplicado a seguinte taxa de utilização:
a. No caso da Tabela B) acréscimo de 200,00€ + IVA por dia de utilização;

5. Alterar profundamente a posição das cadeiras da plateia ou esvaziar a plateia de cadeiras, acresce
500,00€ + IVA ao valor de tabela;

6. Os valores a cobrar pelas salas de aula ou outros espaços da Faculdade, serão analisados
isoladamente pelo Conselho de Gestão e entregue orçamento mediante o caso.
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