
Utilização Particular 

 

Conforme abaixo, a partir de 01 Outubro 2019 o valor da taxa de utilização das salas do Espaço de Eventos de 

Oda para fins particulares que não sejam para o Bem-Estar Social, passou por revisão como todas as outras 

Instalações Públicas da cidade inteira. 

Note que a forma de cálculo também mudou. 

Pedimos a vossa compreensão, pois a forma de solicitação também sofreu alterações. 

 A utilização para o Bem-Estar Social não sofrerão alterações 

 

 

Valores 

 Valor por hora 

Sala Grande 231 (253) ienes 

Sala de Treinamento A / Sala de Treinamento B / Cozinha 165 (176) ienes 

Sala de Treinamento A e B juntas  

(Espaço maior com a abertura da porta central) 
198 (220) ienes 

1. O valor acima vale até o dia 31 Março 2020. O valor dentro do ( ) será cobrado a partir de 01 Abril 2020.  

2. Grupos ou Associações que não são da cidade, terá um acrescimo de 10% no valor da taxa de utilização 

3. Para fins comerciais, terá um acrescimo de 10% no valor da taxa de utilização 

4. Caso seja solicitada a compra de ingresso pelos visitantes, terá um acrescimo de 20% no valor da taxa 

de utilização 

5. Para a utilização das salas fora do horário de funcionamento, terá um acrescimo de 2% no valor da taxa 

de utilização entre as regras 1 e 3 acima citadas 

6. A utilização do arcondicionado ou o aquecedor, terá um acrescimo de 2% no valor da taxa de utilização 

 

 

As salas estarão disponíveis para a utilização particular caso não haja interferência nas reservas convencionais. 

Para os motivos abaixo, algumas reservas poderão ser canceladas: 

 

① Ir contra as ordens de boas maneiras e constumes ou que prejudiquem os outros usuários 

② Caso seja comprovado a má utilização da instalação 

③ Outros motivos inadequados 

 

 

Para mais informações, entre em contato conosco 


