
PORTARIA Nº 599, DE 21 DE JULHO DE 2003.

FIXA PREÇOS E CONDIÇÕES PARA A CESSÃO DE ESPAÇOS
FÍSICOS  E  EQUIPAMENTOS  NO  PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES
"BOLIVAR DE ANDRADE".

O  DIRETOR  GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, incisos I e X, do
Regulamento baixado pelo  Decreto  nº  43.415,  de 04 de  julho  de  2003,  para atender  o
disposto no artigo 22, inciso V, da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

RESOLVE:

Art. 1º - Fixar, com base no artigo 13, inciso XII, do Regulamento
baixado pelo Decreto nº 43.415, de 04 julho de 2003, preços e condições para a cessão de
espaços  físicos  e  equipamentos  do  Parque  de  Exposições  "Bolivar  de  Andrade",
respeitadas as normas do Regulamento baixado pela Portaria nº  497, de 1º de abril  de
2002.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  Portaria,  as  instalações  e  os
equipamentos locáveis do Parque de Exposições "Bolivar de Andrade" são os seguintes:

a) estacionamento, com entrada pelo METRÔ;
b) pavilhão redondo;
c)  área para estacionamento, lazer e parque de diversões;
d) pavilhões para bovinos;
e)  pavilhões para eqüinos;
f) currais;
g) restaurante do criador;
h) auditório;
i) alojamento para tratadores de animais; 
j) área de alimentação; 
k) casa do criador;

§ 1º - A cessão das instalações e dos equipamentos mencionados
neste artigo será disciplinada por contrato firmado entre as partes.

§ 2º - Para utilização das instalações e dos equipamentos do Parque
de Exposições "Bolivar de Andrade" terão preferência as Associações de Criadores e de
Produtores Rurais.

 §  3º  -  A  realização  de  Exposições,  Feiras,  Leilões,  Semanas,
Festas e outros eventos similares, nas instalações do Parque de Exposições "Bolivar de
Andrade",  pelas  Associações  de  Criadores  e  de  Produtores  Rurais,  reconhecidas  pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, pelas Associações de Profissionais
e  pelos  Conselhos  Regionais  ligados  às  ciências  agrárias,  previamente  cadastrados  no
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, ou por terceiros, fica condicionada ao pagamento



em moeda corrente, por dia de utilização, da importância, correspondente à Unidade Fiscal
do Estado de Minas Gerais - UFEMG, de acordo com a seguinte tabela:

ESPAÇOS FÍSICOS LOCÁVEIS PARA:                                  ASSOCIAÇÕES
TERCEIROS

 ocupação de todos os esp. físicos locáveis 1200 UFEMG 3000 UFEMG
 estacionamento com entrada pelo Metrô   150 UFEMG   300 UFEMG

 450 UFEMG
 pavilhão redondo   500 UFEMG   800 UFEMG
 área para estacionamento, lazer e parque de diversões   300 UFEMG 1000 UFEMG
 pavilhões para bovinos (cada)   100 UFEMG   300 UFEMG
 pavilhões para eqüinos (cada)       100 UFEMG   300 UFEMG
 currais (cada)     30 UFEMG     80 UFEMG
 restaurante criador      150 UFEMG   250 UFEMG
 auditório       0 UFEMG   100 UFEMG
 alojamento para tratadores de animais   100 UFEMG   200 UFEMG
 área de alimentação     30 UFEMG   150 UFEMG
 casa do criador       0 UFEMG 1000 UFEMG
                  

§  4º  -  Serão  cobrados  cinqüenta  por  cento  dos  valores
estabelecidos  nesta  Portaria,  por  dia  utilizado  na  montagem  e  desmontagem  dos
equipamentos e materiais, exceto para realização de leilão de animais.

§  5º  -  Para  locações  por  prazo  superior  a  60(sessenta)  dias,  os
pavilhões de bovinos e eqüinos deverão ser locados ao custo mensal de 1000 UFEMG/mês
por pavilhão, mediante cláusulas contratuais especificas.

§  6º  -  Os  eventos  programados  e  aprovados  pelo  IMA,  para  a
cessão  onerosa  de  instalações  do  Parque  de  Exposições  “Bolivar  de  Andrade”,  serão
formalizados mediante contrato, com recolhimento prévio de todas as taxas.

§ 7º - A Taxa de Reserva corresponde a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato.

§ 8º  - A parcela restante de 70% (setenta por cento) do contrato
será recolhida no ato de sua assinatura.

§ 9º - As reservas efetuadas deverão ser confirmadas mediante a
assinatura do respectivo contrato, com antecedência de, no mínimo, de 15(quinze) dias da
realização do evento, sob pena de ser o interessado considerado desistente.

§  10  -  Reservas  com  prazos  inferiores  a  30  (trinta)  dias  da
realização do evento exigirão a assinatura imediata do contrato, com pagamento integral,
sob pena da não liberação das instalações e dos equipamentos contratados junto ao IMA.

§  11  -  A  caução,  destinada  a  ressarcir  o  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA de eventuais danos causados em suas instalações e equipamentos,
será paga no ato da assinatura do contrato, no importe de 20% (vinte por cento) do seu
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valor, prevalecendo, entretanto, o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), desde que o
percentual correspondente seja menor que este valor.
 § 12 - No caso da necessidade de utilização da caução para cobrir
danos  de  responsabilidade  da  CESSIONÁRIA,  o  valor  será  determinado  por  Laudo  de
Vistoria, realizado por um servidor do Instituto Mineiro de Agropecuária e na hipótese de
insuficiência  a  CESSIONÁRIA  a  complementará  no  prazo  de  cinco  dias,  após  ser
comunicada formalmente.

§ 13 – A CESSIONÁRIA apresentará também, no ato de assinatura
do  contrato,  caução  correspondente  a  20º% do  valor  do  contrato  de  qualquer  locação,
destinada a assegurar a limpeza das instalações e equipamentos ainda no curso do prazo
contratual.

§ 14 - A desistência da realização do evento, no período reservado,
implicará na perda dos valores pagos.

§ 15 - A ocupação das instalações e dos equipamentos, nos termos
definidos  no  contrato,  fica  condicionada  à  apresentação,  pela  CESSIONÁRIA,  até  72
(setenta e duas) horas antes do início do evento, sob pena de rescisão do contrato e perda
dos valores pagos, dos seguintes documentos:

I - contrato social, comprovantes de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ e de Inscrição Estadual, se necessária, bem como documento
que comprove a composição da sua administração;

II  -  comprovante  de  recolhimento  de  Direitos  Autorais  perante  o
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD;

III  -  cumprimento das normas da Lei  nº  3.271,  de 1º.12.1980,  do
Município  de  Belo  Horizonte,  que  regula  o  pagamento  do  Imposto  Sobre  Serviços  de
Qualquer Natureza - ISSQN;

IV - autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

V  -  comprovante  de  liberação  do  evento  pela  Polícia  Militar  do
Estado de Minas Gerais - PMMG.

VI - alvará do Juizado de Menores, quando se tratar de espetáculo
liberado para menores;

VII - comprovante, autenticado pelo banco, dos pagamentos fixados
no contrato;

VIII - apresentação de apólice coletiva de seguro de acidentes para
terceiros, no caso de Parque de Diversões e Shows Infantis;

 IX - as CESSIONÁRIAS que se dedicam à promoção de eventos
diversos deverão apresentar,  também, comprovante de inscrição junto ao seu município
sede;

 X - outros documentos que o Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA considerar imprescindíveis.
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§  16º  -  É  proibida  a  cessão  gratuita  das  instalações  e  dos
equipamentos  do  Parque  de  Exposições  “Bolívar  de  Andrade”,  salvo para  entidades  da
Administração  Pública  Estadual  e  entidades  filantrópicas,  legalmente  constituídas  e
declaradas de interesse público por legislação estadual, desde que aprovada pelo Conselho
Gestor do Parque “Bolivar de Andrade”.

Art.  3º  -  O  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  não  poderá
celebrar  contrato  com  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  estejam  inadimplentes  com  a
Autarquia.

Art.  4º  -  Na  realização  de  Feiras  e  Leilões  observar-se-ão  os
seguintes valores:

I) Leilão nos Currais, Baias e Pavilhões....................1300 UFEMG’s;
II) Leilão no Pavilhão Redondo..................................2200 UFEMG’s;
III) Leilão Pista de Grama............................................5000 UFEMG’s;

§  1º  -  A  realização  de  leilão  na  pista  de  grama  dependerá  de
autorização prévia do Diretor-Geral do IMA.

§  2º  -  É  vedada  a  locação  do  espaço  global  do  Parque
exclusivamente para leilão.

Art 5º - Na realização de Feiras e de Leilões, em datas que não
sejam as das Exposições da Raça, é permitido o uso das seguintes instalações do Parque
de Exposições “Bolívar de Andrade”:

a) área para a montagem do circo, quando o leilão for realizado no
curral; 

 
    b) instalações para a recepção dos animais;

c) currais para os animais;

d) conjunto de picadeiras de forragens;

e) lavador de animais;

f) estacionamento para veículos;

g) instalações sanitárias;

h) sala de apoio;

i)  pavilhões  de  bovinos  e/ou  eqüinos,  quando  da  utilização  do
Pavilhão Redondo; 

j) alojamento dos tratadores.

Art  6º  -  Durante  a  realização  de  exposições,  as  associações
promotoras que permitirem a realização de feiras e leilões de raças diferentes das suas,
recolherão uma taxa adicional de 50% dos valores de que trata o artigo 4º desta Portaria.
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Art. 7º - As Feiras e os Leilões de animais que forem realizados em

outros locais, mas que exigirem como ponto de apoio a utilização de espaços físicos do
Parque de Exposições "Bolivar de Andrade”,  estarão sujeitos ao pagamento dos preços
fixados para "Terceiros", constantes do artigo 2º, § 3º desta Portaria.

 Art. 8º - Todos os valores fixados nesta Portaria deverão ser recolhidos no
Banco  Itaú  S/A,  em  conta-corrente,  via  Guia  de  Recolhimento,  fornecida  pelo  Instituto
Mineiro de Agropecuária-IMA.

Art.  9º  -  Os  contratos  mencionados  no  §  1º  do  artigo  2º  serão
instruídos pela Divisão de Administração do Parque de Exposições “Bolivar de Andrade”,
ouvido o Escritório Seccional de Belo Horizonte, quando se tratar de eventos agropecuários
e revistos pela Procuradoria Jurídica, que os submeterá à assinatura do Diretor-Geral.

Art.10 -  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de sua  publicação,
revogando-se as disposições em contrário,  especialmente as Portarias nºs 498, de 2 de
abril de 2002, 559, de 11 de dezembro de 2002, 589, de 23  de maio de 2003.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 21 de julho de 2003.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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