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DECRETO Nº 101/2022 – GAB/PMM, DE 20 DE JUNHO DE 2022.

INSTITUI OS PREÇOS PÚBLICOS E APROVA O 

REGULAMENTO DA CESSÃO DE USO DO 

PARQUE DE EXPOSIÇÃO UBALDINO KRUGER

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ, no exercício de 

suas atribuições legais e disposições da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO a competência que lhe é outorgada pelo artigo 66 da Lei Orgânica do 

Município de Medicilândia para adotar todas as medidas administrativas de utilidade pública;

CONSIDERANDO a relevância do Parque de Exposição para a comunidade medicilandense, 

servindo de lugar para a prática desportiva e palco de inúmeras manifestações artísticas, eventos 

socioculturais e de entretenimento voltados ao enriquecimento sociocultural e desportivo da 

comunidade em geral; 

CONSIDERANDO a relevância da utilização e preservação desses espaços, por se tratar de bem 

público essencial ao desenvolvimento de ambiente propício à promoção do esporte, cultura e 

divertimento dos munícipes;

CONSIDERANDO os gastos que o Município de Medicilândia suporta decorrente da manutenção 

dos espaços e a necessidade de disciplinar a utilização, visando evitar danos ao patrimônio público, 

preservando-o em sua integridade a fim de viabilizar a instalação de eventos futuros e 

responsabilizar as pessoas à frente dos eventos ali realizados por eventuais danos aos bens 

móveis e imóveis;

CONSIDERANDO a urgência em regulamentar a cobrança de preços públicos quanto a utilização 

dos ambientes internos e externos desses espaços públicos.

DECRETA:

Art. 1° Ficam instituídos os Preços Públicos e aprovado o Regulamento da Cessão de Uso do 

PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER, na forma do anexo do presente decreto.
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PUBLICADO no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Medicilândia, 20 de junho 
de 2022.

Art. 2º A Administração do PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER será realizada 

por um Comitê Gestor designado pelo chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, composta em 

conjunto pelo Secretário(a) Municipal de Finanças, Secretário(a) Municipal de Agricultura e pelo 

Secretário(a) Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte dias do mês de junho de 2022.

JÚLIO CESAR DO EGITO
Prefeito Municipal de Medicilândia
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ANEXO DO DECRETO Nº 101/2022 – GAB/PMM, DE 20 DE JUNHO DE 2022.

REGULAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO 
KRUGER

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° O presente regulamento estabelece os princípios, normas gerais e as condições de concessão 
de exploração e de utilização do PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER.

 Art. 2º O PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER tem por finalidade precípua o 
desenvolvimento socioeconômico do Município, destinando-se à realização de eventos, congressos, 
feiras e exposições de interesse da comunidade nas áreas científica, tecnológica, econômica, 
artística e cultural promovidos diretamente pelo Município, por outros entes públicos ou por 
particulares pessoas físicas ou jurídicas, ou ainda por clubes, escolas, igrejas  ou qualquer 
manifestação cultural, religiosa, quadrilhas juninas, grupos folclóricos e parafolclóricos e similares, 
agremiações carnavalescas, entidades da sociedade civil organizada (sindicatos, associações, 
cooperativas etc.), e outras entidades/instituições ou organização/manifestação cultural/artísticas, 
mediante prévia autorização e respectivo pagamento do preço público, conforme o Anexo I deste 
regulamento.

§ 1º A finalidade precípua prevista neste artigo não exclui a utilização do Parque de Exposições por 
particulares no seu exclusivo interesse, em caráter especial, dependendo de prévia autorização do 
Comitê Gestor e respectivo pagamento, na forma deste regulamento, sendo vedado, em qualquer 
caso, o uso para atividades ilícitas e/ou que atentam contra a moral e os bons costumes.

§ 2º Havendo compatibilidade entre os eventos, as estruturas constantes do Anexo I poderão ser 
cedidas concomitante a mais de um cessionário, desde que as características da atividade e as 
condições técnicas da instalação assim o permitam e daí não resulte prejuízo para qualquer dos 
utilizadores.

DO REQUERIMENTO PARA A UTILIZAÇÃO

Art 3º O PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER destina-se, preferencialmente, ao 
atendimento das atividades públicas educacionais, culturais e desportivas que estejam no calendário 
oficial do município, bem como as festas típicas, atividades religiosas, lúdicas e outras, 
compatibilizadas com a sua capacidade física. 
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Art 4º O PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER será cedido após o protocolo de 
requerimento endereçado ao Comitê Gestor, cujo modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal, 
a ser protocolizado no Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, com os seguintes 
documentos:
I - Data, horário e período do evento;
II – Modalidade a praticar, com a descrição das atividades a serem realizadas.
III - Indicação da quantidade de pessoas que comparecerão no local e de ingressos a serem 
vendidos, conforme o caso;
IV - Preço pretendido para venda de ingresso, valor da entrada e do estacionamento, conforme o 
caso;
V - Indicação da área pretendida para o uso de utilização exclusiva para o dia do evento;
VI - Período para montagem e desmontagem de “stands”, tablados, barracas e outras instalações ou 
equipamentos;
VII - Pessoa Física: identidade, CPF, comprovante de residência; Certidão Negativa de Débitos 
com o Município;
VIII - Pessoa Jurídica com fins lucrativos: cópia do contrato social, do cartão do CNPJ e 
documentos pessoais do representante legal, Certidão Negativa de Débitos com o Município;
IX - Pessoa Jurídica sem fins lucrativos: CNPJ, estatuto e ata da entidade, documentos pessoais do 
representante legal, certidão municipal de que se encontra em atividade e exonerada de cobrança de 
tributos;
X - Proposta relativa à segurança do local e de obtenção de alvará para o evento;
XI - Declaração da Cessionária comprometendo-se a providenciar a obtenção de licenças, alvarás, 
pagamento de direitos autorais, recolhimento de eventuais taxas referentes ao evento;
XII - Declaração da Cessionária comprometendo-se a providenciar a regularização do evento 
perante as repartições federais, estaduais e municipais, cumprindo as normas tributárias, trabalhista, 
previdenciárias, de segurança, saúde e higiene;
XIII - Declaração da Cessionária em cumprir e fazer cumprir a legislação federal, estadual e 
municipal, especialmente às de defesa sanitária animal e vegetal, bem como de recolher os impostos 
devidos ao Município de Medicilândia, inclusive os relativos a bilheterias destinadas à entrada para 
o evento, show e estacionamento;
XIV – Declaração expedida pela Cessionária comprometendo-se a cumprir as disposições legais 
referentes à criança e adolescente e ao idoso, especialmente as Leis n. 8.069/90 e 10.741/2003.

§1º O Comitê Gestor se manifestará sobre o requerimento para utilização no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.

§ 2º O Comitê Gestor, considerando o porte do evento e o interesse público, deliberará sobre as 
exigências constantes no art. 4º deste regulamento e sobre os preços públicos fixados na tabela do 
ANEXO I.

DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO



                                      
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

“CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ:28.368.870/0001-37

________________________________________________________________________________________

Trav. Dom Eurico, S/N° - B. Centro - CEP: 68.145-000 – Medicilândia – Estado do Pará 

Art. 5º A utilização para as atividades de natureza regular ou periódica implica a celebração de um 
termo de uso entre o Município de Medicilândia e a pessoa ou entidade utilizadora, no qual 
constarão as condições gerais de utilização/uso.

§ 1º. O termo de utilização poderá ser rescindido a qualquer momento, sem qualquer indenização 
ao requerente, quando:

I - Não for efetivado o pagamento das taxas de utilização dentro dos prazos estabelecidos;
II - Utilização para fins não previstos no termo, sem deliberação prévia do Comitê Gestor;
III - Não cumprimento das normas e condições regulamentares de utilização.

§ 2º. O cancelamento do termo de uso será comunicado ao Cessionário por escrito ou por 
qualquer outro meio (telefone, e-mail, carta, whatsApp), indicando os motivos da deliberação.

§ 3º. No caso de o usuário pretender deixar de utilizar os espaços públicos que versam este decreto, 
após a solicitação, deverá comunicar, conforme o caso, o Comitê Gestor, pelo menos com 05 
(cinco) dias de antecedência, sob pena de serem cobradas as devidas taxas de utilização.

§ 4º. As reservas para utilizações periódicas e pontuais estão condicionadas à disponibilidade de 
horários, devendo ser solicitadas por escrito com o mínimo de 8 (oito) dias e no máximo 60 
(sessenta) dias de antecedência. A reserva implica o pagamento das taxas de utilização inerentes, a 
menos que, não podendo concretizar por motivo de força maior ou caso fortuito, o requerente 
comunique o fato com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência.

§ 5º. O vencimento do boleto será de trinta dias após a confirmação do agendamento não podendo 
ultrapassar o quinto dia anterior ao evento.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Art. 6º A instalação, manutenção, despesas, consertos, reformas, operação e outros custos de 
quaisquer equipamento elétrico, eletrônico, hidráulico, de iluminação, som, transformadores, e outros 
afins serão de exclusiva responsabilidade da cessionária, durante o período da cessão.

Art. 7º É proibido à cessionária efetuar qualquer alteração ou modificação na estrutura física do 
Parque de Exposições sem prévia autorização do Comitê Gestor.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará na cassação da cessão e 
consequente aplicação de penalidades, sem prejuízo da indenização por eventuais danos ao bem 
público.
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Art. 8º A cessionária não poderá, em hipótese alguma alterar a destinação do objeto da cessão bem 
como ceder ou sublocar a terceiros, no todo ou em parte, sem o conhecimento e autorização do 
Comitê Gestor, sob pena de tornar nula a cessão, e ressarcimento por perdas e danos.

Art. 9º A não utilização das instalações e dos equipamentos do Parque na data estipulada sujeitará 
Cessionária à perda do valor pago.

Art. 10º A cessionária é responsável por todos os expedientes e encargos necessários à realização 
de jogos, provas e espetáculos, atividades culturais e de entretenimento em geral, como licenças, 
autorizações e policiamento.

Art. 11. O Comitê Gestor do Parque de Exposições reserva-se ao direito de suspender ou 
condicionar a utilização aos cessionários que desenvolvam atividades que não combinem com as 
características da instalação e sua finalidade.

Art. 12.  O Município de Medicilândia não se responsabiliza por toda e qualquer das consequências 
que possam advir de uma incorreta utilização do PARQUE DE EXPOSIÇÃO por parte do 
cessionário da sua prática desportiva, cultural e de entretenimento.

DOS ENCARGOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

Art. 13. A obtenção de licenças e alvarás, o pagamento de direitos autorais e o recolhimento de 
taxas referentes ao evento são de exclusiva responsabilidade da cessionária.

§ 1º Será de exclusiva responsabilidade da Cessionária a regularização do evento perante as 
repartições federais, estaduais e municipais, cumprindo as normas tributárias, trabalhista, 
previdenciárias, de segurança, saúde e higiene.

§ 2º É ainda obrigação da Cessionária cumprir e fazer cumprir a legislação federal, estadual e 
municipal, especialmente às de defesa sanitária animal e vegetal, comprometendo-se também ao 
pagamento de multas e outras sanções.

§ 3º É também dever da Cessionária recolher todos os impostos devidos ao Município de 
Medicilândia relativos aos serviços relacionados aos show, eventos e estacionamento.

§ 4º A Cessionária responsabilizar-se-á, ainda, por todo e qualquer encargo social oriundo de 
acidente pessoal com empregados ou visitantes no recinto do Parque.

Art. 14. O débito da Cessionária, que porventura venha a ocorrer, qualquer que seja sua origem, 
desde que relacionado com a cessão das instalações e equipamentos do Município de Medicilândia, 
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incorpora-se ao valor da cessão e perfaz importância líquida e certa para a inscrição do débito na 
Dívida Ativa da Administração Municipal.

Art. 15. É responsabilidade da Cessionária a limpeza (antes, durante e após o evento) 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. 16. 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. 17. A Cessionária é responsável por perdas, furtos e danos ocorridos no estacionamento do 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER, no período em que estiver utilizando-o.

Art. 18. Por ocasião de eventos no PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER fica o 
cessionário responsável pelo fiel cumprimento, no que couber, das disposições legais referentes à 
criança e adolescente e ao idoso, especialmente as Leis n. 8.069/90 e 10.741/2003, respectivamente.

Art. 19. Nos eventos realizados no interior do PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO 
KRUGER é facultado o comércio de produtos alimentícios, devendo a Cessionária observar todas 
as normas do Serviço de Vigilância Sanitária.

§ 1º Somente será permitida a instalação de pontos de venda de produtos alimentícios em locais 
definidos pelos órgãos responsáveis.

§ 2º O padrão dos “stands” e das barracas destinados à venda de produtos alimentícios serão 
definidos de acordo com a administração do Parque, podendo o Município de Medicilândia 
embargar o funcionamento daqueles que não apresentarem condições satisfatórias de higiene.

Art. 20. É terminantemente proibida a exposição e venda de produtos em desacordo com a lei 
(produtos falsificados, sem segurança, etc.) e a utilização de qualquer objeto que possa danificar as 
estruturas do parque.

Art. 21. A Cessionária deverá facilitar a ação dos serviços públicos de fiscalização e inspeção, no 
cumprimento das normas legais e regulamentares.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Art. 22. Os horários de funcionamento serão estabelecidos até os limites máximos de utilização, de 
acordo com a necessidade do evento, mas respeitando o Código de Postura, normas de policiamento 
e o sossego público.
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Parágrafo único. O horário de funcionamento poderá ser alterado, a critério do Comitê Gestor.

Art. 23. A utilização das instalações obedecerá a horários pré-estabelecidos, de acordo com a 
necessidade dos usuários/requerentes.
I - O acesso dos utilizadores e respectivos responsáveis, faz-se pela porta de acesso ou bilheterias, não 
sendo permitido em ocasião alguma saltar os muros ou pular bilheteria do espaço público.
II - A abertura dos portões e bilheterias é da responsabilidade do funcionário em serviço, no início do 
período de utilização;
III - Os requerentes/usuários serão responsabilizados pelos danos causados nas instalações e 
material, durante o período de utilização ou deste decorrente, devendo o respectivo responsável 
informar o servidor competente e registrar tal fato no livro de ocorrências.
IV - Em locais bem visíveis das instalações do espaço serão afixados painéis ou avisos onde 
constem as principais regras de utilização.
V - A utilização dos espaços públicos para atividades não oficiais está sujeita a prévia autorização 
do Comitê Gestor e ao estado de conservação do Parque de Exposições;
VI - Quando da utilização das instalações com espetáculos desportivos ou outras atividades 
culturais e das quais possa advir, para o utilizador, resultados financeiros (publicidade, bilheteira, 
inscrições, transmissão televisiva), a autorização será concedida mediante a celebração de um 
termo de uso específico.
VII - A autorização para exploração de bares ou qualquer outro tipo de venda/comércio nas 
instalações, é da competência do Município de Medicilândia, sob responsabilidade do Comitê 
Gestor do espaço público.

Art. 24. A autorização para a exploração de publicidade nas instalações é da competência do 
Município   de Medicilândia.

SEGURANÇA

Art. 25. A segurança dos usuários/requerentes é de responsabilidade da Cessionária utilizadora do 
local.
I - Sempre que ocorra um evento de maior porte, faz-se necessária a comunicação ao policiamento 
da localidade (civil ou militar), visando garantir a segurança dos espectadores.
II - Em caso de acidente resultante da utilização indevida das instalações e equipamentos, a 
responsabilidade será atribuída à Cessionária.

DOS PREÇOS PÚBLICOS

Art. 26. Para fins de manutenção e melhoria do PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO 
KRUGER será cobrado o preço de ocupação de acordo com o número de estruturas utilizadas, porte 
do evento (grande, médio ou pequeno), público esperado, período de utilização e finalidade de uso, 
conforme previsto no Anexo I deste Regulamento.
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I – Os preços públicos serão sempre divulgados no início de cada ano ou época desportiva/cultural e 
poderão ser objeto de atualização anual;
II - A cobrança dos preços públicos será feita em banco indicado pelo Município, após expedida a 
respectiva guia pelo Departamento de Tributos.
III - Poderão ser isentas do pagamento dos preços públicos de utilização as entidades que 
desenvolvam de forma regular, periódica ou esporádica atividades que promovam o Município de 
Medicilândia ou tenham finalidade social/filantrópica conforme os incisos IV, V e VI do art. 77 do 
Código Tributário Municipal.
IV - A isenção prevista no número anterior será apreciada caso a caso pelo Comitê Gestor, quando 
da análise do termo de uso.
V - Antecipadamente à realização dos eventos, será cobrada a Tributação de 5% (cinco por cento) 
referente ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza– ISS, conforme o Código Tributário 
Municipal.
VI - Será fiscalizado o recolhimento que trata o item anterior, pelo Departamento de Tributos 
Municipal, do contrato de prestação de serviços referente à segurança, bandas (nesses casos é 
obrigatório a apresentação dos contratos de prestação de serviço para fim de comprovação do 
recolhimento de tributos).
VII - Serão exigidos pelo Comitê Gestor do espaço público, até 24 horas antes do evento, os 
documentos relativos à vigilância em saúde (sanitária, ambiental, trabalho) alvará de  licença e 
licença para realização do evento junto aos órgãos competentes de policiamento e segurança.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. Compete ao cessionário requisitar o auxílio de força policial para garantir a segurança do 
patrimônio público e das pessoas, decorrentes da realização do evento.

Art. 28. Cabe ao Comitê Gestor analisar caso a caso e classificar o evento como pequeno, médio ou 
grande porte, levando em consideração a sua lotação máxima, se a atração do show é nacional ou 
regional, a modalidade do evento, a estrutura e equipamentos a serem utilizados e a área pretendida 
para o uso do local. 

Art. 29. A Cessionária, através de seus prepostos, se obrigam a cumprir e a fazer cumprir todas as 
normas deste Regulamento.

Art. 30. Compete ao Município de Medicilândia, por intermédio do Comitê Gestor do espaço 
público, zelar pela observância deste Regulamento e pela manutenção, conservação e segurança das 
instalações.
I - Os recursos apurados com a cobrança dos preços públicos ou arrecadação em bilheterias na 
utilização do PARQUE DE EXPOSIÇÃO, conforme o caso, serão depositados à conta da 
Arrecadação Municipal, gerenciada pela Secretaria de Finanças, visando a manutenção das 
instalações, ampliação e melhorias de infraestrutura, bem como na promoção de eventos de 
entretenimento e políticas públicas culturais.
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II - O presente Regulamento será objeto de revisão, sempre que for necessário.

Art. 31. Os casos omissos, controversos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento 
serão solucionados por deliberação do Comitê Gestor, sempre levando em consideração o interesse 
público.

Art. 32. O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte dias do mês de junho de 2022.

JÚLIO CESAR DO EGITO
Prefeito Municipal de Medicilândia
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ANEXO I DO REGULAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES UBALDINO KRUGER

TABELA DE TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

ESPAÇO EVENTO/NATUREZA UTILIZAÇÃO PELO 
PERÍODO DE 24 
HORAS NOS FINAIS 
DE SEMANA E 
FERIADOS E VÉSPERA 
DE FERIADOS – 
VALOR (R$)

UTILIZAÇÃO 
PELO PERÍODO 
DE 24 HORAS 
NOS DIAS ÚTEIS
VALOR (R$) 
(SEG., TERC., 
QUA. E QUI.)

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
PALCO E PISTA DE 
SHOW

Finalidade Lucrativa R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

Beneficente R$ 5.000,00 R$ 2.500,00

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
PISTA DE LAÇO

Finalidade Lucrativa
 

R$ 3.000,00 R$ 1.500,00

Beneficente R$ 1.500,00 R$ 750,00

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
SALÃO SUPERIOR - 
ÁREA VIP

Finalidade Lucrativa
 

R$ 400,00 R$ 200,00

Beneficente R$ 200,00 R$ 100,00

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
ESTACIONAMENTO 

Finalidade Lucrativa R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

Beneficente R$ 5.000,00 R$ 2.500,00

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
TODOS OS 
AMBIENTES

Finalidade Lucrativa
 

R$ 20.000,00 R$ 10.000,00

Beneficente
R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
SALÃO TÉRREO

Finalidade Lucrativa
 

R$ 400,00 R$ 200,00

Beneficente R$ 200,00 R$ 100,00
Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
Pista de Rodeio

Finalidade Lucrativa
 

R$ 2.000,00 R$ 1.000,00

Beneficente R$ 1.000,00 R$ 500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

“CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

PODER EXECUTIVO 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Administração, neste ato representada pela senhora ILDA 

ALVES CARNEIRO, Secretária Municipal de Administração, nomeada por meio do 

Decreto nº 102/2022- GAB/PMM, pelo Exmo. Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições legais, considerando erro material no cabeçalho do DECRETO Nº 

101/2022-GAB/PMM, DE 20 DE JUNHO DE 2022, TORNA-SE PÚBLICA, a presente 

errata: 

 

Onde se lê:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

“CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 28.368.870/0001-37 

 

PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

 

Leia-se:  

 

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MEDICILÂNDIA 

“CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

 
 

Os efeitos desta ERRATA, retroagem desde a data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Medicilândia, aos 06 (seis) dias do mês de julho de 

Dois Mil e Vinte e Dois, (2022). 

 

 

 

 

______________________________ 

ILDA ALVES CARNEIRO 

Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 102/2022- GAB/PMM 

 

 



ERRATA DO ANEXO I DO DECRETO Nº 101/2022-GAB/PMM, DE 20 DE JUNHO DE 2022 
A Secretaria Municipal de Administração, neste ato representada pela senhora ILDA ALVES 
CARNEIRO, Secretária Municipal de Administração, nomeada por meio do Decreto nº 102/2022- 
GAB/PMM, pelo Exmo. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
presente ERRATA da TABELA DE TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO 
ANEXO I DO DECRETO Nº 101/2022-GAB/PMM, DE 20 DE JUNHO DE 2022, substituindo a 
palavra “BENEFICENTE” pela palavra “NÃO LUCRATIVA”, ficando assim disposta:  
 
ONDE SE LÊ: “BENEFICENTE” 

TABELA DE TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 

ESPAÇO EVENTO/NATUREZA UTILIZAÇÃO PELO 
PERÍODO DE 24 
HORAS NOS FINAIS DE 
SEMANA E FERIADOS 
E VÉSPERA DE 
FERIADOS – VALOR 
(R$) 

UTILIZAÇÃO 
PELO PERÍODO 
DE 24 HORAS NOS 
DIAS ÚTEIS 
VALOR (R$) 
(SEG., TERC., 
QUA. E QUI.) 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
PALCO E PISTA DE 
SHOW 

Finalidade Lucrativa  
 

R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Beneficente R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
PISTA DE LAÇO 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 

Beneficente R$ 1.500,00 R$ 750,00 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
SALÃO SUPERIOR - 
ÁREA VIP 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 400,00 R$ 200,00 

Beneficente R$ 200,00 R$ 100,00 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
ESTACIONAMENTO  

Finalidade Lucrativa 
 

R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Beneficente R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 
Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
TODOS OS 
AMBIENTES 

 
Finalidade Lucrativa 
  

R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 

Beneficente R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 
Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
SALÃO TÉRREO 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 400,00 R$ 200,00 

Beneficente R$ 200,00 R$ 100,00 
Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – Pista 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 



 
 
LEIA-SE: “NÃO LUCRATIVA” 

TABELA DE TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 

 
 
Os efeitos desta ERRATA, retroagem desde a data de sua publicação. 
 

de Rodeio Beneficente R$ 1.000,00 R$ 500,00 

ESPAÇO EVENTO/NATUREZA UTILIZAÇÃO PELO 
PERÍODO DE 24 
HORAS NOS FINAIS DE 
SEMANA E FERIADOS 
E VÉSPERA DE 
FERIADOS – VALOR 
(R$) 

UTILIZAÇÃO 
PELO PERÍODO 
DE 24 HORAS NOS 
DIAS ÚTEIS 
VALOR (R$) 
(SEG., TERC., 
QUA. E QUI.) 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
PALCO E PISTA DE 
SHOW 

Finalidade Lucrativa  
 

R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Não Lucrativa R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
PISTA DE LAÇO 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 

Não Lucrativa R$ 1.500,00 R$ 750,00 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
SALÃO SUPERIOR - 
ÁREA VIP 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 400,00 R$ 200,00 

Não Lucrativa R$ 200,00 R$ 100,00 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
ESTACIONAMENTO  

Finalidade Lucrativa R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 
Não Lucrativa  R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
TODOS OS 
AMBIENTES 

 
Finalidade Lucrativa 
  

R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 

Não Lucrativa R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 
Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – 
SALÃO TÉRREO 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 400,00 R$ 200,00 

Não Lucrativa R$ 200,00 R$ 100,00 
Parque de Exposição 
Ubaldino Kruger – Pista 
de Rodeio 

Finalidade Lucrativa 
  

R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 

Não Lucrativa R$ 1.000,00 R$ 500,00 



Gabinete do Prefeito Municipal de Medicilândia, aos 08 (oito) dias do mês de julho de dois mil e vinte 
e dois (2022). 
 
 

______________________________ 
ILDA ALVES CARNEIRO 

Secretária Municipal de Administração 
Decreto nº 102/2022- GAB/PMM 
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