
PORTARIA  Nº  497, DE 1º  DE  ABRIL  DE  2002.

BAIXA O REGULAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "BOLIVAR
DE ANDRADE".

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-
IMA, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso I, do Regulamento da Autarquia,
baixado pelo Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, tendo em vista o disposto no artigo
21, inciso I, da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica baixado o Regulamento do Parque de  Exposições "Bolivar
de Andrade", que com esta se publica.

Art.  2º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogando-se as disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 054, de 22 de abril de
1993 e nº 224/96, de 23 de dezembro de 1996.

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

Belo Horizonte, 1º  de abril de 2002. 

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral

 



REGULAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "BOLIVAR DE ANDRADE", BAIXADO
PELA PORTARIA Nº 497, DE 1º  DE  ABRIL  DE 2002.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º  -  O  Parque  de  Exposições  "Bolivar  de  Andrade",  se  destina  às
atividades  promocionais  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA,  e  aos  eventos
agropecuários  promovidos  pelas  Associações  de  Criadores  e  de  Produtores  Rurais,
reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, e as entidades
de classe ligadas às Ciências Agrárias e seus respectivos Conselhos Regionais.

Parágrafo  único.  Por  eventos  agropecuários  entendem-se  exposições,
mostras, feiras, leilões, seminários e palestras de interesse da agropecuária estadual.

Art.  2º  -  Os  eventos  agropecuários  a  serem realizados  no  Parque  farão
parte  do  Calendário  Oficial  de  Eventos,  organizado  anualmente  pelo  IMA  com  a
participação das entidades da classe rural.

Art. 3º - As entidades mencionadas no artigo 1º utilizarão as instalações e os
equipamentos do Parque de Exposições "Bolivar de Andrade" mediante a celebração de
contratos de cessão temporária de uso com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Art. 4º - O IMA também poderá celebrar contratos de cessão temporária de
uso das instalações e de equipamentos do Parque de Exposições "Bolivar de Andrade"
com outras entidades interessadas.

Art.  5º  -  Independentemente  do  tipo  de  cessão,  fica  reservada  à
administração do IMA a área do estacionamento privativo e assegurado o livre acesso de
seus servidores, dos funcionários da SEAPA e dos usuários dos serviços prestados pela
autarquia às repartições que funcionam no Parque de Exposições "Bolivar de Andrade",
durante a jornada de trabalho.

CAPÍTULO II 

DA CESSÃO DAS INSTALAÇÕES

Art. 6º - A CESSIONÁRIA das instalações do Parque de Exposições "Bolivar
de Andrade" deve respeitar suas normas de segurança, higiene e conservação.

§  1º  -  O  período  contratado  para  a  realização  do  evento  deve  ser
rigorosamente obedecido.

2



§  2º  -  Findo  o  período  do  Contrato,  as  instalações  e  os  equipamentos
deverão ser devolvidos no mesmo estado de conservação em que foram entregues à
entidade CESSIONÁRIA, sob pena de multa e ressarcimento por perdas e danos.

§ 3º - A CESSIONÁRIA que descumprir disposição contratual poderá ser,
também,  punida  com  a  pena  de  suspensão  para  utilização  das  instalações  e  dos
equipamentos do Parque pelo prazo de doze meses, através de ato do Diretor-Geral.

Art. 7º - A entidade interessada na cessão de instalações e equipamentos
deverá apresentar requerimento escrito ao Diretor de Promoções Agropecuárias do IMA,
com antecedência mínima de vinte dias da data de realização do evento.

§ 1º - Do requerimento deverá constar a identificação completa da entidade,
a descrição da promoção a ser realizada, o período, a finalidade do evento, os espaços
físicos e equipamentos a serem locados, o eventual projeto de obras a serem realizadas.

§ 2º - Deferido o requerimento da entidade, será seu representante legal
chamado para quitar a taxa de reserva e proceder à celebração do contrato, mediante
comprovação do recolhimento do valor devido em conta-corrente bancária do IMA.

§ 3º - O depósito bancário deverá ser autenticado em duas vias, sedo uma
juntada ao Contrato que ficará em poder do IMA.

Art. 8º - A CESSIONÁRIA deverá fornecer ao IMA, quando solicitado pela
Divisão de Eventos Agropecuários, relação de servidores, técnicos, promotores culturais
e  outros  envolvidos na realização  do evento,  que  transitarão  pelas  dependências  do
Parque.

CAPÍTULO III

DA INSTALAÇÃO E DA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Art.  9º  -  A  instalação  e  a  operação  de  qualquer  equipamento  elétrico,
eletrônico,  hidráulico,  de  iluminação,  som  e  outros  afins  só  serão  efetivadas  com  a
supervisão da Divisão de Eventos Agropecuários. 

Parágrafo único. Serão de exclusiva responsabilidade da CESSIONÁRIA as
despesas com instalação, manutenção, consertos, reformas e outros custos relativos aos
transformadores, distribuição de força, luz e água durante o período da cessão.

Art.  10  -  É  proibido  à  CESSIONÁRIA  efetuar  qualquer  alteração  ou
modificação  na  estrutura  física  do  Parque  de  Exposições,  sem  prévia  e  escrita
autorização do Diretor-Geral do IMA. 
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Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará na
rescisão contratual e conseqüente aplicação de penalidades.

Art. 11 - Caso a CESSIONÁRIA não retire seus bens até trinta dias após o
prazo  estabelecido  no  contrato,  serão  os  mesmos  considerados  abandonados,
incorporando-se ao patrimônio do IMA.

Art. 12 - A entidade CESSIONÁRIA não poderá, em hipótese alguma, ceder
ou sublocar o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, nem alterar a destinação do
objeto  da  contratação,  sob  pena  de  rescisão  contratual,  aplicação  de  multa  e
ressarcimento por perdas e danos.

Art. 13 - A não utilização das instalações e dos equipamentos do Parque na
data contratada sujeitará a CESSIONÁRIA à perda do valor da taxa de reserva, além das
demais penalidades previstas no Contrato. 

CAPÍTULO IV

DOS ENCARGOS DA ENTIDADE CESSIONÁRIA

Art. 14 - A obtenção de licenças e alvarás, o pagamento de direitos autorais
e o recolhimento das taxas referentes ao evento são da exclusiva responsabilidade da
CESSIONÁRIA.

§  1º  -  A  CESSIONÁRIA  se  comprometerá,  também,  a  pagar  todos  os
impostos e taxas federais, estaduais e municipais  incidentes sobre o evento, diretamente
às repartições arrecadadoras, devendo fazer prova dos recolhimentos ao CEDENTE.

§  2º  -  É  ainda  obrigação  da  CESSIONÁRIA  cumprir  e  fazer  cumprir  a
legislação federal, estadual e municipal referente à defesa sanitária animal e vegetal e à
poluição sonora, com integral respeito à Lei do Silêncio a partir de vinte e duas horas,
comprometendo-se também ao pagamento de multas e outras sanções.

§ 3º - É também dever da CESSIONÁRIA recolher os valores devidos ao
Município de Belo Horizonte, referentes ao Borderô das bilheterias destinadas à entrada
para  o  evento,  show  e  estacionamento,  responsabilizando-se  por  todo  e  qualquer
encargo social oriundo de acidente pessoal com empregados ou visitantes no recinto do
Parque.
  

Art. 15 - O débito da CESSIONÁRIA, qualquer que seja sua origem, desde
que relacionado com a cessão das instalações e equipamentos do IMA, incorpora-se ao
valor do Contrato e perfaz importância líquida e certa para a Inscrição do débito na Dívida
Ativa da Autarquia e propositura de Ação de Execução Fiscal, nos termos da Lei federal
nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.
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Art. 16 - É responsabilidade da CESSIONÁRIA a limpeza e a conservação
das  instalações  e  dos  equipamentos  que  utilizar,  enquanto  durar  a  cessão,
comprometendo-se a devolvê-los nas mesmas condições em que os recebeu.

Art. 17 - A CESSIONÁRIA e os expositores são responsáveis pela guarda,
proteção e segurança dos animais; das máquinas, sementes e mudas; dos aparelhos e
dos acessórios expostos.

Art. 18 - Ficarão a cargo da CESSIONÁRIA a instalação e o funcionamento
de Posto para atendimento médico de urgência e de Posto Policial.

CAPÍTULO V

DO COMÉRCIO DE ALIMENTOS

 Art.  19  -  Por  ocasião  de  eventos  no  interior  do  Parque  de  Exposições
"Bolivar  de  Andrade"  é  facultado  o  comércio  de  produtos  alimentícios,  devendo  a
CESSIONÁRIA observar todas as normas do Serviço de Vigilância Sanitária Municipal.

 
§ 1º - Somente será permitida a instalação de pontos de venda de produtos

alimentícios em locais definidos para esta finalidade.

 §  2º  -  O  padrão  dos  estandes  e  das  barracas  destinados  à  venda  de
produtos  alimentícios  deverá  ser  compatível  com o  nível  do  evento,  podendo  o  IMA
embargar o funcionamento daqueles que não apresentarem condições satisfatórias de
higiene.

 Art. 20 - A CESSIONÁRIA deverá facilitar a ação dos serviços públicos de
fiscalização e inspeção, no cumprimento das normas legais e regulamentares.

CAPÍTULO VI

DO REGISTRO CADASTRAL

 Art.  21  -  É  obrigatório  o  registro  cadastral  prévio  da  CESSIONÁRIA  na
Divisão de Cadastro e Registro do IMA.

Parágrafo único - O cadastramento da CESSIONÁRIA deverá ser renovado
obrigatoriamente a cada seis meses.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 22 - O IMA poderá requisitar o auxílio de força policial para garantir a
segurança do patrimônio público e das pessoas durante a realização de qualquer evento
no Parque.

 Art. 23 - A CESSIONÁRIA e seus prepostos se obrigam a cumprir e a fazer
cumprir todas as normas deste Regulamento.

Art.  24  -  A  CESSIONÁRIA  é  responsável  por  perdas,  furtos  e  danos
ocorridos no estacionamento do Parque de Exposições "Bolivar de Andrade", no período
em que estiver utilizando-o.

Art.  25  -  A  pista  gramada  do  Parque  de  Exposições  se  destina,
exclusivamente, a apresentação, julgamento e provas de animais.

Parágrafo  único.  A  eventual  utilização  dessa  pista  fica  condicionada  à
autorização prévia e escrita do Diretor-Geral do IMA, deste que não comprometa  sua
apresentação e conservação.

Art.  26  -  Após  as  dezoito  horas  é  proibido  o  exercício  e  circulação  de
animais montados pelas ruas do Parque de Exposições, onde houver trânsito de público.

 Art. 27 - O Parque de Exposições funcionará nos dias úteis, de segunda à
sexta-feira, no horário de oito às dezoito horas, aplicando-se esta norma às Associações
que nele funcionam, excluindo-se a CESSIONÁRIA que obedecerá ao horário previsto
em contrato.
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