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DECRETO Nº 081/2020, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020 
 

 
Regulamenta a utilização do Parque 
Agropecuário Municipal Geraldo Cândido 
de Macêdo, localizado na cidade de 
Parelhas, conforme especifica. 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado 
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais: 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1° - Este Decreto estabelece normas para a utilização do Parque Agropecuário 
Municipal Geraldo Cândido de Macêdo, bem público municipal localizado na cidade de 
Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte. 
 
Art. 2º - O Parque Agropecuário Municipal Geraldo Cândido de Macêdo tem por finalidade 
a realização prioritária de eventos agropecuários, de indústria, comércio e afins, dando 
preferência àqueles promovidos pela Prefeitura Municipal de Parelhas. Destinando-se a 
realização de congressos, feiras e exposições de interesse da comunidade Parelhense 
nas áreas agropecuária, científica, tecnológica, econômica e cultural, promovidos pelo 
Município 
 
§ 1º Compreendem-se sob a denominação genérica de exposições e feiras 
agropecuárias, os certames que reúnem animais domésticos, produtos, insumos e 
derivados, maquinaria, equipamentos, instalações e serviços com a finalidade de 
formentar intercâmbio regional, nacional e internacional. 
 
Exposição: Todo certame de natureza promocional e educativa, temporário ou 
permanente, com ou sem finalidade comercial imediata em que haja julgamento dos 
animais. 
 
Feira: Todo certame de realização temporária ou periódica, com finalidade comercial 
definida. 
 
Art. 3º - O Parque Agropecuário Municipal Geraldo Cândido de Macêdo constitui-se em 
unidade da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca do Município de 
Parelhas.  

 
Capítulo II 

DA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIO MUNICIPAL 
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Art. 4º - A Administração do Parque Agropecuário Municipal será composta pelo 
Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca da 
Prefeitura Municipal de Parelhas. Compete a Secretaria: 
 
I - Administrar as atividades visando sempre o bom funcionamento da unidade; 
II - Observar o cumprimento do presente Decreto, zelando pela preservação do espaço, 
em todas as áreas; 
III - determinar as ações funcionais da equipe técnica e demais servidores da unidade; 
IV - executar a pauta de eventos, previamente autorizados pela Secretaria; 
V - assinar documentos e similares expedidos pela unidade, dentro de sua competência; 
VI - manter sob sua guarda os processos administrativos que deram origem às 
autorizações para utilização do Parque Agropecuário Municipal, antes de enviá-los para 
arquivo; 
VII - elaborar relatórios mensais e anuais das atividades. 

 
Capítulo III 

DA UTILIZAÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIO MUNICIPAL 
 

Art. 5°- A utilização do Parque Agropecuário Municipal somente será permitida para 
realização das finalidades expressas neste Decreto, respeitadas a urbanidade e os fins 
pacíficos a que se destinem. 
 
§ 1º Dos eventos programados para o Parque Agropecuário Municipal, terão prioridade 
aqueles programados pela SMAMP. 
 
§ 2º É condição obrigatória para o REALIZADOR, quando da utilização do Centro 
Agropecuário Municipal, a limpeza das dependências internas e externas, durante o 
evento e após o término, com destino adequado dos resíduos gerados. 
 
Art. 6º - A utilização do Parque Agropecuário Municipal por terceiros constitui uso especial 
e depende de prévia autorização, na forma deste Decreto. 
 
Art. 7º - São proibidas quaisquer formas de uso que importem em descumprimento de 
normas jurídicas, violação de direitos ou atentados à moral e aos bons costumes. 
 
Art. 8º - A utilização do Parque Agropecuário Municipal respeitará às seguintes normas 
básicas, além daquelas determinadas pela SMAMP: 
 
I - É vedada a entrada de pessoas não autorizadas fora do horário de funcionamento 
estabelecido pela SMAMP. 
 
II - Está autorizada a solicitar a retirada de pessoas que deixem de adotar postura 
compatível com o ambiente, e em caso de transgressão das normas previstas neste 
Decreto - da utilização do Centro de Eventos. 
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III - as reclamações e sugestões sobre o funcionamento do Centro de Eventos deverão 
ser comunicadas à SMAMP. 
 
IV - o acesso de veículos para carga e descarga, só será permitido antes ou após o 
evento; 
 
V - não será permitido estacionamento de veículos na área interna do Parque 
Agropecuário Municipal durante o seu funcionamento. 
 
VI - não será permitido o uso das instalações próprias da SMAMP no Parque 
Agropecuário Municipal; 
 
VII - somente será permitido o uso das áreas previstas no layout do evento; 
 
VIII - a instalação de barracas para alimentação e bebidas deverá ser feita no espaço 
determinado e obedecer às recomendações da Administração do Parque Agropecuário 
Municipal e da Vigilância Sanitária; 
 
IX - o comércio paralelo ao evento, nas dependências do espaço cedido, somente será 
permitido mediante prévia autorização. 
 
X - não será permitido qualquer tipo de edificação no Parque Agropecuário Municipal, 
ainda que temporária ou removível, sem a prévia e expressa autorização da SMAMP. 

 
Capítulo IV 

DA PROGRAMAÇÃO DE USO E RESERVAS 
 

Art. 9º - Os eventos oficiais serão agendados anualmente pelas entidades afins, às quais 
compete definir e/ou habilitar o responsável pela execução. 
 
Art. 10 - As solicitações para uso das instalações do Parque Agropecuário Municipal, 
independente de agendamento, no seu todo ou em parte, deverão ser formalizados 
através de protocolo na Prefeitura Municipal, dirigido a SMAMP, para ser apreciado, 
especificando a denominação do evento, período de realização, número aproximado de 
participantes, projeto e regulamento do evento e responsável técnico pelo o mesmo 
quando for o caso, sendo este pedido com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência ao 
início do evento. 
 
Art. 11 - Reserva será efetivada mediante assinatura de contrato entre as partes 
elaborado pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, do qual o presente 
regulamento é parte integrante. 
 
§ 1º No ato da assinatura do contrato, que garante a reserva, deverá ser pago o valor total 
do contrato. 
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§ 2º O contrato deve especificar o valor, as condições e épocas de pagamento, bem como 
forma de reajuste. 
 
§ 3º As solicitações de reservas, fora do calendário anual, só serão aceitas se não 
colidirem com os eventos já programados e após análise da Secretaria de Agricultura, 
Meio Ambiente e Pesca, a qual será responsável pela manutenção da agenda de 
utilização e repassará as datas disponíveis. 
 
§ 4º Caso o requerente cancele a realização do evento, os valores pagos reverterão 
automaticamente em favor do Parque Agropecuário Municipal, não sendo restituído em 
hipótese alguma. 
 

Capítulo V 
DO CONTRATO 

 
Art. 12 - O contrato será instrumento obrigatório em todas as operações, devendo ser 
assinado em 3 (três) vias e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do evento, sendo 
emitido após a comprovação de pagamento da taxa de utilização. 
 
Art. 13 - O Contratante responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos ocasionados 
na área ou nos equipamentos e instalações do Parque Agropecuário Municipal, devendo 
efetuar o ressarcimento imediatamente após a vistoria final, sob pena de cobrança judicial 
e o não ressarcimento implicará na proibição de novos eventos deste contratante. 
 
Art. 14 - As partes farão vistoria das instalações equipamentos e utensílios a serem 
utilizados, antes e após o evento, as quais, em comum acordo, assinarão termo em 2 
(duas) vias. 
 
Art. 15 - Caberá ao Fiscal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, ouvido a 
Procuradoria Municipal, estabelecer o valor e a forma do ressarcimento pelo contratante. 
 
Art. 16 - Caberá a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, elaborar a 
cobrança dos contratos e fornecer a quitação dos débitos correspondentes, sempre 
consultando a Procuradoria Municipal para dirimir dúvida. 
 
 

 
Capítulo VI 

DO PREÇO PÚBLICO DO PARQUE AGROPECUÁRIO MUNICIPAL 
 

SEÇÃO I 
NORMA GERAL 

 
Art. 17 - O preço público de utilização será estratificado por categorias: 
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I - Remates e leilões de Elite e Gado Geral = R$ 100,00/dia de uso 
 
II - Exposições e Feiras = R$ 100,00/dia de uso 
 
III - Entidades de Classe vinculadas ao Setor Rural  = R$ 60,00/dia de uso 
 
IV - Associações de Criadores e afins vinculadas ao Setor Rural = R$ 60,00/dia de uso 
 
V - Estandes no Parque Agropecuário Municipal = R$ 5 m²/dia de evento 
 
VI - Entidades beneficentes, igrejas e afins = isento.  
 
 
§ 1º O preço de reserva, a fim de garantir a data do evento é de 50% (cinquenta por 
cento) do valor total a ser pago. 
 
§ 2º No caso de descumprimento do contrato, implicará na cobrança de uma multa 
correspondente ao disposto em garantia citado no paragrafo anterior. 
 
Art. 18  - O preço público oriundo da utilização do espaço será depositado na Conta 
Corrente de Tributos Municipais.  
 

 
SEÇÃO II 

NORMAS ESPECIAIS 
 

 
Art. 19 - Independente do cumprimento de todas as obrigações legais acessórias, da 
apresentação da documentação exigida e da realização dos serviços de limpeza dos 
espaços utilizados, a utilização do Centro Agropecuário Municipal poderá ser enquadrada, 
nas seguintes hipóteses, não cumulativas: 
 
 
§ 1º são dispensados do pagamento do preço público os eventos que se enquadrem nos 
seguintes requisitos: 
 
I - realizados por Entidades da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, com 
gratuidade de acesso (ingresso/adesão); 
 
II - eventos de no máximo 12 (doze) horas de utilização, com gratuidade de acesso 
(ingresso/adesão), que não possuam características de: 

a) comercialização assemelhada a feira, 
b) promoção (marketing) para produtos e/ou serviços, 
c) congressos, 

d) convenções, 
 



                                                                                                 
 

 

 
PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA - AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO. 

CEP: 59.360-000 - PARELHAS – RN / TELEFONE: (84) 3471 2540 / E-MAIL: municipioparelhas@gmail.com 

 

III - eventos de no máximo 12 (doze) horas de utilização, com cobrança de acesso 
(ingresso/adesão) exclusiva e integralmente na modalidade de produtos doados a 
entidade filantrópica sediada em Parelhas. 
 
IV - eventos de no máximo 12 (doze) horas de utilização diurna com cobrança de acesso 
(ingresso/adesão) revertido exclusiva e integralmente a entidade filantrópica sediada em 
Parelhas. 
 
§ 2º É requisito essencial para enquadramento como entidade filantrópica para efeito dos 
incisos III e IV, o parecer analítico da SMAMP, comprovando o caráter filantrópico, 
expedido dentro do mesmo exercício financeiro da solicitação, mediante apresentação de 
documentação. 

 
Capítulo VII 

RESPONSABILIDADES 
 
 

SEÇÃO I 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 

 
Art. 20 - Compete a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca: 
 
I - Organizar o acesso à entrada de serviços para carga e descarga de animais, produtos, 
materiais e equipamentos; 
 
II - Entregar ao contratante os espaços, instalações e equipamentos contratados, 
devidamente preparados nas datas programadas. 
 
III - Colocar à disposição do contratante, todas as informações necessárias sobre a 
utilização das instalações objeto do contrato, como especificações técnicas, que possam 
ser úteis às tarefas de recebimento de material, montagem, desmontagem e remoção. 
 
IV - Negociar com o contratante a necessidade de plantonista. 
 

SEÇÃO II 
DOS USUÁRIOS DO PARQUE AGROPECUÁRIO MUNICIPAL 

 
Art. 21- Cabe aos usuários do Parque Agropecuário Municipal: 
 
I - Responsabilizar-se por todas as despesas relativas à aprovação, divulgação e 
administração do evento, efetuando pagamento de todo e qualquer imposto, taxa ou 
tributos que venham a incidir sobre a realização do mesmo, assim como obrigações 
trabalhistas oriundas da equipe realizadora do evento. 
 
II - Manter presente durante todo o período da montagem, realização e desmontagem do 
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evento, pelo menos um representante credenciado, o qual responderá pelos atos do 
contratante, na condição de preposto. 
 
III - Obter autorização da SMAMP, para colocação de propaganda fora do objeto do 
contrato. 
 
IV - Cumprir todas as normas necessárias à realização do evento. 
 
V - Responsabilizar-se por todo e qualquer bem pertencente aos expositores participantes 
do evento. 

 
Capítulo IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 22- A antecipação ou prorrogação do período de montagem ou desmontagem ficará a 
critério exclusivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. 
 
Art. 23- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente e Pesca e Procuradoria Municipal de Parelhas. 
 
Parágrafo único. A solução de casos que importem em modificação da matéria constante 
deste Decreto será submetida à apreciação do Prefeito Municipal, para elaboração de ato 
oficial. 
 
Art. 24 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em Parelhas, 16 de outubro de 2020. 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 
Prefeito Municipal 

 
 


