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3 — A entidade requerente deverá garantir recursos técnicos e hu-
manos destinados à organização, receção, operações de montagem e 
desmontagem de materiais e equipamentos nos espaços.

SECÇÃO V

Preparação dos espaços

Artigo 12.º
Montagem e desmontagem dos eventos

1 — A montagem e desmontagem de quaisquer eventos são feitas 
pelos requerentes às suas expensas, sob a fiscalização e supervisão da 
FMDUL.

2 — Os requerentes comprometem -se a respeitar as orientações que 
lhe forem dadas pelo pessoal da FMDUL relativamente à montagem 
e desmontagem das estruturas necessárias à realização dos eventos, 
que deverão ser transportados em suportes com rodízios e instalados 
afastados das paredes e portas de forma a não degradar os pavimentos 
e as restantes estruturas.

3 — Salvo acordo prévio com a FMDUL, nenhuma alteração estrutu-
ral ou de decoração pode ser feita nas áreas cedidas, bem como afixar, 
pregar ou colar o que quer que seja nas paredes, pavimento, pilares, teto, 
etc., nem cortar ou perfurar tais elementos.

4 — Caso seja previamente requerida, poderá ser autorizada a des-
locação de mobiliário (mesas e cadeiras), cabendo ao requerente a 
obrigação de movimentação e a sua colocação nos devidos locais, no 
fim da utilização dos espaços, suportando as despesas inerentes.

5 — Uma vez terminado o evento a que se refere o acordo de cedên-
cia, o espaço cedido deve encontrar -se nas mesmas condições aquando 
da sua cedência.

6 — Se o espaço cedido não for restituído nas condições em que 
se encontrava, a FMDUL manda executar as obras que se mostrem 
necessárias e imputa aos utilizadores as despesas e custos incorridos 
com tais obras.

7 — A FMDUL tem o direito de fazer cessar quaisquer trabalhos 
de montagem ou desmontagem dos eventos, sempre que os mesmos 
não estejam a ser executados de acordo com as disposições legais, 
regulamentares e contratuais aplicáveis ou, sempre que estejam a ser 
desrespeitadas as ordens e instruções que, no exercício do seu direito 
de supervisão, a FMDUL tenha emitido.

8 — A montagem e desmontagem dos eventos são efetuadas nos 
prazos e dentro dos horários que tiverem sido fixados no acordo cele-
brado com a FMDUL.

SECÇÃO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 13.º
Publicitação

1 — A afixação de publicidade aos eventos, tanto no interior como 
no exterior do Auditório Professor Simões dos Santos e, bem assim, a 
sinalização dos mesmos para orientação do público, depende do acordo 
prévio da FMDUL.

2 — A publicidade aos eventos na rádio, televisão ou imprensa escrita 
ou através de qualquer outro meio ou suporte, obriga à aprovação prévia, 
por parte da FMDUL, dos textos das mensagens a difundir até quinze 
dias antes do início do evento.

Artigo 14.º
Captação e difusão de imagens

A captação de imagens do Auditório Professor Simões dos Santos e das 
instalações da FMDUL, bem como a sua divulgação pública, dependem, 
sempre, de acordo escrito a celebrar com a FMDUL.

Artigo 15.º
Obrigações dos Requerentes

1 — Para além das outras obrigações que resultem do presente regu-
lamento ou dos contratos que celebrem com a FMDUL, os requeren-
tes que organizem eventos no Auditório Professor Simões dos Santos 
obrigam -se a:

Cumprir e fazer cumprir todas as leis e regulamentos, incluindo os 
municipais, que sejam aplicáveis à realização do evento que organizam 
e a obter todas as autorizações e licenças necessárias para o efeito;

Suportar o pagamento de todas as licenças, taxas e impostos que 
incidam sobre a realização dos eventos;

Manter a área cedida para a realização de eventos devidamente limpa;
Acatar as normas do presente regulamento bem como as instruções 

e diretivas emanadas pela FMDUL, a respeito da segurança, higiene e 
comodidade do Auditório Professor Simões dos Santos;

Não usar o espaço cedido para fim diferente do que estiver estabele-
cido no acordo celebrado com a FMDUL;

Não exceder a capacidade e a lotação do espaço cedido;
Não exceder a capacidade de carga elétrica acordada entre as partes 

ou prevista para o espaço cedido.

2 — A FMDUL pode exigir aos requerentes que, previamente à reali-
zação dos eventos, comprovem ter efetuado o pagamento das licenças, 
taxas e impostos que incidam sobre a realização dos eventos, previstos 
no número anterior.

Artigo 16.º

Infração das normas do presente regulamento
A infração das normas do presente regulamento é sancionada nos 

termos das disposições do mesmo, sem prejuízo das sanções especí-
ficas que se estabeleçam nos acordos celebrados entre os utilizadores 
e a FMDUL.

Artigo 17.º

Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

aprovação pelo Conselho de Gestão da FMDUL, devendo ser objeto 
de publicitação no sítio eletrónico da FMDUL e adequada divulgação 
junto dos potenciais utilizadores.

Artigo 18.º

Revisão do regulamento
O presente regulamento pode ser revisto sempre que se considere 

necessário, ponderando, também, os resultados decorrentes da avaliação 
da sua aplicação.

19/07/2017. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Pires Lopes.
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 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 7349/2017

Assunção de encargos plurianuais

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e no n.º 1 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, decido:

1 — Autorizar a assunção dos encargos decorrentes da execução do 
Contrato abaixo referido, que envolvem despesa em anos económicos 
diferentes, 2018 a 2020:

Aquisição de eletricidade em regime de mercado livre para Portu-
gal Continental, ao abrigo do Lote 8 (agregado) do Acordo Quadro 
AQ -ELE 2015, para o Instituto Superior Técnico, pelo montante má-
ximo de, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a 
seguinte repartição:

Ano de 2018  -1.889.537,69€ a que acresce o IVA,
Ano de 2019 -2.079.583,69€ a que acresce o IVA e,
Ano de 2020 -2.291.702,85€ a que acresce o IVA;

2 — O montante fixado em cada ano pode ser acrescido do saldo 
apurado no ano que antecede.

3 — Os encargos emergentes dos referidos contratos são suportados 
por receitas próprias e ou receitas provenientes de cofinanciamento 
comunitário do Instituto Superior Técnico, inscritas e a inscrever no 
seu orçamento.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.

25 de julho de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
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