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Autorizado, por Despacho, datado de 09/12/2014, do Sr. Subdiretor da
ESGTS, Prof. Coordenador António Morão Lourenço. Com efeitos a
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Homologado por Despacho, datado 19/12/2014, do Sr. Presidente do
IPS, Professor Coordenador Principal Jorge Alberto Guerra
Justino

Diretora de Serviços de Administração da ESGTS

Assunto: ALUGUER DE INSTALAÇÕES
1. Em 1994-06-01 foi homologada pelo Presidente do IPS uma tabela para aluguer das salas das
instalações da Escola. Esta tabela tem vindo a ser atualizada em + 10%.
2. Atendendo a que desde 2003 e até à presente data, não foi efetuada qualquer atualização, sou
de parecer que a tabela de aluguer das instalações da ESGTS passe a ser a seguinte:
2.1. Valor diário de cedência de cada sala de aula:
- Das 9h.00m às 18h.00m ou fração ……………………………………… 80,00 Euros
- Das 18h.00m às 24h.00m ou fração …………………………………… . 100,00 Euros
- Das 9h.00m às 24h.00m …………………………………………………. 130,00 Euros
2.1.1. Utilização de equipamento para qualquer período de utilização…. 20,00 Euros
2.1.2. Acompanhamento técnico para qualquer período de utilização …. 35,00 Euros/Hora
2.2. Valor diário de cedência do auditório:
- Das 9h.00m às 18h.00m ou fração ……………………………………… 165,00 Euros
- Das 18h.00m às 24h.00m ou fração ……………………. .……………… 220,00 Euros
- Das 9h.00m às 24h.00m ………………………………………………..…. 310,00 Euros
2.2.1. Utilização de equipamento para qualquer período de utilização …. 20,00 Euros
2.1.2. Acompanhamento técnico para qualquer período de utilização ….. 35,00 Euros/Hora
3. No que respeita às entidades com protocolo estabelecido e em situações consideradas
excecionais, devidamente fundamentadas, pode por deliberação da Direção da ESGTS, serem
estabelecidos outros valores, face aos objetivos da ação, duração, meios envolvidos ou sua
importância tendo em conta a missão da Escola. Pode inclusivamente verificar-se a situação
de isenção de pagamento, desde que tal não acarrete significativos acréscimos de custos ou
que os mesmos sejam devidamente assegurados pela entidade requerente.
4. Estes valores são acrescidos de IVA à taxa atualmente em vigor.
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