
PORTARIA Nº 003/92

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

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
artigo 22, inciso V, da Lei nº 10.594, de 7 de Janeiro de 1992,

RESOLVE:

Art. 1º - Fixar preços para a cessão onerosa de espaços físicos no
Parque de Exposições “Bolivar de Andrade”, na forma baixo:

 
I - DAS PROMOÇÕES DE ASSOCIAÇÕES.

 
As  Exposições,  Feiras,  Semanas,  Festas  e  outros  eventos

similares,  promovidos  por  associações  de  criadores  e  de  produtores  rurais,
reconhecidas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - MARA, pagarão por dia
de  utilização  do  espaço  físico,  a  importância,  em  moeda  corrente  no  País,
correspondente a Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais – UPFMGs, na
forma abaixo:

a) Ocupação de todas as áreas locáveis do Parque,
exceto  o  Restaurante  Panorâmico,  os  Painéis
luminosos e o Painel eletrônico .................................... 6 UPFMGs;

b) Restaurante Panorâmico,  com o estacionamento .. 3 UPFMGs;

c) Pavilhão Redondo ................................................... 2 UPFMGs;

d) Estacionamento da Avenida Amazonas .................. 2 UPFMGs;

e) Área de Parque de diversões .................................. 7 UPFMGs;

f)Baias (por baia) .......................................................... 10% UPFMG;

g) Currais (por cabeça) ................................................ 1% UPFMG;

h) Painéis luminosos, com frente para a Avenida 
Amazonas...................................................................... 2 UPFMGs;

i)Painel eletrônico........................................................... 3 UPFMGs.

As  Associações  pagarão,  ainda,  os  valores  fixados  por  esta
Portaria, quando realizarem Feiras ou Leilões durante o evento, independentemente
dos  valores  fixados  para  a  cessão  onerosa  dos  espaços  físicos  anteriormente
mencionados.



II – DAS FEIRAS E DOS LEILÕES.

O preço a ser cobrado para a realização de Feiras ou Leilões de
animais, em espaços físicos do Parque de Exposições “Bolívar de Andrade”, tem por
base os valores correspondentes à arrecadação bruta de cada evento, apurada através
de  mapa  de  controle  oficial,  com  o  “visto”  do  executor,  cobrada  em  percentuais
variáveis, de acordo com a área ocupada, a saber:

a) Feira ou Leilão a ser realizado em curral ou tatersal ..... 2%;

b) Feira ou Leilão a ser realizado no Pavilhão Redondo.... 3%;

c) Leilão a ser realizado no Restaurante Panorâmico........ 5%

III - DAS PROMOÇÕES DE TERCEIROS.

As  Exposições,  Feiras,  Semanas,  Festas  e  outros  eventos
similares, promovidos por entidades diversas, pagarão, por dia de utilização do espaço
físico, a importância, em moeda corrente no País, correspondente a Unidades Padrão
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs, na forma abaixo:

a) Ocupação de todas as áreas locáveis do Parque,
exceto o Restaurante Panorâmico, os Painéis 
luminosos e o Painel eletrônico ................................ 30 UPFMGs;

b) Feira ou Leilão a ser realizado no curral ou 
tatersal ...................................................................... 5 UPFMGs;

c) Pavilhão Redondo ................................................ 8 UPFMGs;

d) Estacionamento da Avenida Amazonas ............... 6 UPFMGs;

e) Área de Parque de diversões ............................... 30 UPFMGs;

f) Baias (por baia) ..................................................... 10% UPFMG;

g) Currais (por cabeça) ............................................. 1% UPFMG;

h)  Painéis  luminosos,  com frente para  a Avenida
Amazonas .................................................................

12 UPFMGs;

i) Painel eletrônico .................................................... 5 UPFMGs;

Auditório .............................................................. 1 UPFMG.

Art.  2º  -  A  cessão de  espaço físico  no  Parque  de  Exposições
“Bolívar  de  Andrade”  depende  de  solicitação  de  reserva  local  e  data,  através  de
requerimento do interessado ao Diretor de Promoções Agropecuária da autarquia.



Art. 3º - Havendo disponibilidade de data e local, o pedido será
formalizado mediante a assinatura de Contrato e recolhimento da taxa de reserva, de
acordo com os seguintes valores:

a) Feira ou Leilão a ser realizado no curral ou
tatersal ......................................................................

5 UPFMGs;

b) Restaurante Panorâmico, com o estacionamento 12 UPFMGs;

b) Feira ou Leilão a ser realizado no Pavilhão 
Redondo ................................................................... 8 UPFMGs;
c) Feira ou Leilão a ser realizado no Restaurante
Panorâmico...............................................................

12 UPFMGs

d) Eventos a serem realizados em outros espaços 
físicos........................................................................

10 UPFMGs.

§ 1º - Os valores referentes à taxa de reserva serão deduzidos do
valor devido, quando do acerto final.

§ 2º - A não realização do evento implicará na perda do valor da
taxa de reserva.

Art. 4º - Não será permitida a cessão de espaço físico no Parque
de Exposições “Bolivar de Andrade” para entidades em débito por realização de evento
anterior.

Art. 5º - É, expressamente, proibida a sublocação contratual, bem
como a utilização de espaço físico no Parque de Exposições “Bolivar de Andrade” para
finalidade diversa da contratada.

Parágrafo  único.  Ocorrendo  o  disposto  neste  artigo,  o  IMA
cancelará a realização do evento e a entidade perderá o valor correspondente à taxa
de reserva, além de sujeitar-se a pena de suspensão da realização de qualquer evento
no mencionado Parque pelo prazo de doze meses.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 27 de maio de 1992.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


