
PORTARIA Nº 074/93, DE 17 DE SETEMBRO DE
1993.

FIXA PREÇOS PARA A CESSÃO ONEROSA DE
ESPAÇOS  FÍSICOS  NO  PARQUE  DE
EXPOSIÇOES “BOLIVAR DE ANDRADE”.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO
DE AGROPECUÁRIA -  IMA,  no uso das atribuições que lhe  conferem o artigo  19,
incisos I e XI, e o Anexo II, incisos I e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de
1992, 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 19, inciso XIV,
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, preços para a cessão onerosa de
espaços físicos no Parque de Exposições “Bolivar de Andrade”, respeitadas todas as
normas do Regulamento baixado pela Portaria nº 054/93, de 22 de abril de 1993.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  Portaria,  os  espaços
físicos locáveis do Parque de Exposições “Bolivar de Andrade” são os seguintes:

  
   a)  estacionamento,  com entrada pela

Avenida Amazonas;
b)  estacionamento,  com  entrada  pelo

metrô;
c)  estacionamento  destinado  a

caminhões;
d) pavilhão redondo;
e)  área  para  “show”  e  parque  de

diversões;
f) pavilhões para bovinos;
g) pavilhões para eqüinos;
h) currais;
i) restaurante panorâmico;
j)  restaurante  para  tratadores  de

animais;
l) auditório;
m)  alojamento  para  tratadores  de

animais; e 
n) pista de areia.



Parágrafo  único.  Os  espaços  físicos
mencionados neste artigo podem ser cedidos, onerosamente, por parte ou globalmente,
de acordo com o Contrato entre as partes.

Art.  3º  -  Os  espaços  físicos  do  Parque  de
Exposições “Bolivar de Andrade” se destinam, preferencialmente, às promoções das
Associações de criadores e de produtores rurais e, eventualmente, de terceiros.

§  1º  -  A  realização  de  Exposições,
Feiras, Semanas, Festas e outros eventos similares, pelas Associações de criadores e
de produtores rurais, reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária - MAARA; pelas Associações de profissionais; e pelos Conselhos
Regionais ligados às  ciências  agrárias;  todos previamente  cadastrados no IMA,  em
espaços físicos do Parque de Exposições “Bolivar de Andrade”, fica condicionada ao
pagamento,  por  dia  de  utilização,  da  importância,  em  moeda  corrente  no  País,
correspondente à Unidade Padrão Fiscal  do Estado de Minas Gerais  -  UPFMG, de
acordo com a seguinte disposição:

               ESPAÇOS
FÍSICOS LOCÁVEIS

ASSOCIAÇOES TERCEIROS

a)ocupação  de  todos  os
espaços físicos locáveis

12 UPFMGs 40 UPFMGs

b) estacionamento, com 
entrada pela Avenida 
Amazonas

2 UPFMGs 6 UPFMGs

c)  estacionamento,  com
entrada pelo metrô

2 UPFMGs 6 UPFMGs

d)  estacionamento
destinado a caminhões

2 UPFMGs 5 UPFMGs

e) pavilhão redondo 2 UPFMGs 8 UPFMGs
f) área para “show” e parque
de diversões

7 UPFMGs 30 UPFMGs

g)  pavilhões  para  bovinos
(cada)

5 UPFMGs 8 UPFMGs

h)  pavilhões  para  eqüinos
(cada)

5 UPFMGs 8 UPFMGs

i) currais (cada) 1 UPFMGs 3 UPFMGs
j) restaurante panorâmico 6 UPFMGs 12 UPFMGs
l)  restaurante  para
tratadores de animais

3 UPFMGs 3 UPFMGs

m) auditório 0 UPFMG 2 UPFMG
n)  alojamento  para
tratadores de animais

3 UPFMGs 5 UPFMGs

o) pista de areia 5 UPFMGs 10 UPFMGs



§ 2º - Havendo disponibilidade de data e
de local, a solicitação de cessão onerosa de espaço físico será formalizada mediante a
celebração de Contrato o recolhimento da taxa de reserva.

§ 3º - A taxa de reserva corresponde a
20%  (vinte  por  cento)  do  valor  do  Contrato,  na  data  da  solicitação,  devendo  ser
recolhida à Autarquia no ato de sua aceitação.

Art.  4º  -  As  Feiras  e  os  Leilões  podem  ser
realizados por intermédio de promoções das Associações ou de Terceiros.

§ 1º - A promoção de Associações fica
condicionada aos seguintes critérios:

I  -  O  preço  a  ser  cobrado  para  a
realização de Férias e Leilões de animais, em espaços físico do Parque de Exposições
“Bolivar  de  Andrade”,  durante  as  Exposições  da  Raça,  terá  por  base  os  valores
correspondentes à arrecadação bruta de cada evento, apurada por intermédio do mapa
de  controle  oficial,  a  ser  recolhido  à  Autarquia  em  percentuais  variáveis,  de
conformidade com a área cedida, a saber:

a) Feira ou Leilão em curral - 1%;
b) Feira ou Leilão no pavilhão redondo -

1,5%;
c)  Feira  ou  Leilão  no  restaurante

panorâmico - 3%.

II  -  O  preço  a  ser  cobrado  para  a
realização  de  Feiras  ou  Leilões  de  animais,  em  espaços  físico  do  Parque  de
Exposições “Bolivar de Andrade”, em datas que não sejam as das Exposições da Raça,
terá por base os valores correspondentes à arrecadação bruta de cada evento, apurada
por intermédio do mapa de controle oficial, a ser recolhido à Autarquia em percentuais
variáveis, de conformidade com a área cedida, a saber:

a) Feira ou Leilão em curral - 1%;
b) Feira ou Leilão no pavilhão redondo -

2%;
c)  Feira  ou  Leilão  no  restaurante

panorâmico - 4%.

III  -  É,  terminantemente,  proibido  às
Associações encamparem Feira ou Leilão de Terceiros, visando se beneficiarem dos
valores fixados em favor das mesmas por esta Portaria.



§  2º  -  A  promoção  de  Terceiros  fica
condicionada aos seguintes critérios:

I  -  O  preço  a  ser  cobrado  para  a
realização de Feiras e Leilões de animais, em espaços físicos do Parque de Exposições
“Bolivar de Andrade”, terá por base os valores correspondentes à arrecadação bruta de
cada evento,  apurada por intermédio do mapa de controle oficial,  a ser recolhido à
Autarquia em percentuais variáveis, de conformidade com a área cedida, a saber:

a) Feira ou Leilão no curral - 2%;
b) Feira ou Leilão no pavilhão redondo -

3%;
c)  Feira  ou  Leilão  no  restaurante

panorâmico - 5%.

II - A realização de Feiras e de Leilões
pelas  Associações,  em  datas  que  não  sejam  as  das  Exposições  da  Raça,  e  por
Terceiros, dará direito aos promotores do uso das seguintes instalações do Parque de
Exposições “Bolivar de Andrade”:

a) área para a montagem do circo;
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.

Art.  5º  -  As Feiras  e os Leilões  de animais que
forem realizados em outros locais, mas que exigirem, como ponto de apoio, a cessão
onerosa de espaços físico do Parque de Exposições “Bolivar  de Andrade”,  estarão
sujeitos ao pagamento dos preços fixados para “Terceiros”, a serem efetuados pelos
seus promotores.

Art.  6º  -  A taxa de reserva para a realização de
Feira ou Leilão, obedecerá o seguinte critério:

ESPAÇOS FÍSICOS
LOCÁVEIS

ASSOCIAÇÕES TERCEIROS

a) Feira ou Leilão em curral 2 UPFMGs 5 UPFMGs
b)  Feira  ou  Leilão  no
pavilhão redondo

5 UPFMGs 8 UPFMGs

c)  Feira  ou  Leilão  no
restaurante panorâmico

8 UPFMGs 10 UPFMGs



Parágrafo único. Os valores referentes à
taxa de reserva serão deduzidos do total devido, quando do acerto final.

Art. 7º - A não realização do evento implicará na
perda do valor da taxa de reserva.

Art.  8º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação e revoga as Portarias nº 003/92, de 27 de maio de 1992, e nº 004/92, de
9 de junho de 1992.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA,
em Belo Horizonte, 17 de setembro de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


