NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS E ÁREAS DE CARGA E
DESCARGA DO EXPO CENTER NORTE
(Vigente para 2017)

1. ESTACIONAMENTOS
1.1. VISITANTES:






Valor do Estacionamento, para motocicletas o preço único de R$ 22,00 (vinte e dois reais).
Entrada e cobrança única pelo guichê 1.
Valor do Estacionamento, para veículos de passeio e utilitários de visitantes com altura
máxima até 2,40m, o preço único de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
Valor do Estacionamento, para Ônibus e/ou Micro-ônibus preço único de R$ 90,00 (noventa
reais), em área reservada para essa finalidade.
Valor do Estacionamento para Vans o preço único de R$ 65,00
Estes valores são para o período de até 12 horas, o adicional é R$ 5,00 (cinco reais) por hora.

1.2. EXPOSITORES:


Os Expositores poderão adquirir credenciais por um período equivalente aos dias do Evento,
com um desconto de 50% (cinquenta por cento) da tabela vigente, incluindo, se necessário, o
período de montagem e desmontagem.
 Credencial de expositor, com desconto, será limitada em 02 (duas) por Stand das Empresas
Expositoras; independente da metragem dos mesmos (Stand).
 Os acessos serão pela Rua José Bernardo Pinto, Portão 13 e Rua Miguel Mentem, Portão 16,
sendo que a saída será exclusivamente pelo Portão 16 (R. Miguel Mentem) e Portão 17 (R.
Miguel Mentem). Somente serão permitidos veículos de passeio e utilitários com altura
máxima até 2,40m.
 Não será permitido o acesso sem o cartão de credenciado
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1.3. PRESTADORES DE SERVIÇOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM:


Nesse período, o valor do estacionamento é de R$ 10,00 por dia. Para comprar o
estacionamento nesse valor é necessário comparecer a administração e fazer a compra do
pacote. (Rua José Bernardo Pinto, 300 Ref: Casa branca antes das cancelas).

ACESSOS:
 Pavilhões Azul, Branco, Verde e Vermelho: Rua José Bernardo Pinto, 300 – Portão 13
 Pavilhão Amarelo: Rua Galatéa – Portão 8

2. CARGA E DESCARGA
2.1. PAVILHÕES E ÁREA NO ENTORNO
 Não é permitido o estacionamento e a permanência de veículos na área de carga e descarga,
bem como no interior dos pavilhões, senão pelo período estritamente necessários para a
atividade de carga e descarga e haverá cobrança pela entrada e permanência, conforme
informado abaixo e de acordo com a tabela existente no local.
 Automóveis e utilitários com tara até 2 toneladas: tolerância de 15 minutos, após cobrança de
R$ 10,00 por hora ou fração; os veículos que saírem no período da tolerância só poderão
retornar sem pagamento, após 30 (trinta) minutos;
 Veículos de carga com tara acima de 2 toneladas até 7 toneladas: tolerância de 15 minutos,
após R$ 15,00 por hora ou fração; os veículos que saírem no período da tolerância só
poderão retornar sem pagamento, após 01 (uma) hora;
 Veículos de carga com tara acima de 7 toneladas: tolerância de 04 horas. Na 5ª hora a
cobrança será de R$ 120,00 e nas seguintes, R$ 30,00 por hora ou fração. Os veículos que
saírem no período da tolerância só poderão retornar sem pagamento, após 02 (duas) horas.

3. CONDIÇÕES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM
Área de carga e descarga
Caso o veículo utilize a área de carga/descarga, haverá cobrança por hora ou fração conforme
tabela afixada nos acessos.
A permanência de veículo na área de carga e descarga é de uso exclusivo para tal finalidade (carga
e descarga), não podendo a área ser utilizada para estacionamento de veículos, acomodação de
quaisquer materiais ou reserva de vagas, tanto na montagem quanto na desmontagem.
O não cumprimento do que foi estabelecido acarretará em cobrança de valor a ser definido pela
Administração.
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Acesso - área de carga e descarga
 Pavilhões Azul, Branco, Verde e Vermelho
A entrada será pela Rua Cel. Marques Ribeiro nº 200 – Portão 4.
 Pavilhão Vermelho
O acesso ao corredor lateral do Pavilhão Vermelho será fechado às 20:00 horas, e os portões
C9 e C10 serão fechados às 21:00 horas, em observância à Lei Municipal (PSIU).
Neste caso as montadoras só poderão ter acesso no dia seguinte ao término do evento, à partir
das 08:00 h.
 Pavilhão Amarelo
A entrada será pela Rua Galatéa – Portão 9.

Desmontagem
Em princípio a desmontagem da feira terá início logo após o seu término, e o acesso à área de
carga e descarga, seguirá o que foi acordado na reunião de logística.
 No dia da desmontagem, com início no último dia do evento, não será permitido acesso de
qualquer tipo de veículo na área de carga e descarga antes dos horários determinados.
Portanto, todos deverão atentar aos horários pré-estabelecidos em cada Feira, evitando
chegar com muita antecedência para não causar complicações no tráfego da região, já que
não existe um local específico para deixar o veículo enquanto se aguarda a liberação dos
Pavilhões.
Conforme explanado anteriormente, na área de carga e descarga não será permitida a
utilização de vagas para acomodação de quaisquer materiais para posterior carregamento em
veículos ou reserva de vagas, sob pena de cobrança a ser feita pela Administração, ou seja,
todo material deverá ser conduzido do interior do pavilhão diretamente ao veículo a que se
destina.
4. ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (TRANSLADO)
 Pavilhões Azul, Verde, Branco e Vermelho
Existe uma área destinada a este tipo de serviço, localizada no estacionamento da Rua José
Bernardo Pinto, 300 – Portão 13.
A utilização deste espaço pelo(s) Promotor(es), no caso de eventos em concomitância, deverá
ser negociada em cada caso e será cobrado um valor por dia, de acordo com a quantidade de
veículos (Ônibus/Micro-ônibus e/ou Vans) a se utilizarem da referida área, conforme segue:
Vans: Até 05(cinco), R$ 720,00. Excedente: R$ 72,00 por Van.
Ônibus/Micro-ônibus: Até 05(cinco), R$ 1.080,00. Excedente: R$ 108,00 por ônibus/microônibus.
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Obs.: Caso seja utilizado somente o corredor da área de transfer embarque/desembarque sem
estacionar, será concedido um desconto de 30% sobre os valores máximos acima.
 Translado no entorno dos Pavilhões Azul e Vermelho – Permitido somente para Vans
Azul: vans no valor de R$ 44,00/dia
Vermelho: vans no valor R$ 44,00/dia
 Pavilhão Amarelo
O mesmo critério se aplica neste pavilhão, no valor de R$ 44,00/dia, por van, cujo acesso de
serviço será combinado.

5. ÁREA DE FRETADOS
Quando o evento necessitar, será reservada área de estacionamento para veículos fretados
(ônibus/micro-ônibus/vans) e o valor cobrado será o seguinte:
Ônibus/Micro-ônibus: R$ 90,00/12h;
Van: R$ 65,00/12h.
6. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Caberá aos Promotores o envio à administração do estacionamento da relação dos Expositores
responsáveis pela Praça de Alimentação, com indicação de um veículo de pequeno porte (marca e
placa), automóvel ou utilitário, que será utilizado no abastecimento/reposição de produtos, para
libertação da Credencial específica, de acesso e permanência na área de carga/descarga.
Será cobrado o valor de R$ 45,00 (quarenta e dois reais) / dia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem prejuízo da observância das regras gerais do Código de Trânsito, a circulação de veículos nas
áreas de estacionamento obedecerá às normas de boa conduta, principalmente às seguintes:






Limitação da velocidade no máximo a 20 km/hora;
Não utilização de sinais acústicos ou sons que causem transtornos às atividades da Feira e
vizinhança;
Não realização de manobras perigosas, condução perigosa ou de diversão;
Observância às orientações dos funcionários e/ou colaboradores do estacionamento, bem
como a sinalização existente;
Zelo pela limpeza e conservação do local do estacionamento.

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido através do tel.: (11) 2089-0281
Estas normas são válidas para o exercício de 2017, mas poderão ser alteradas a qualquer
momento, mediante aviso prédio com 30 (trinta) dias de antecedência.

Expo Center Norte – Administração
Janeiro / 2017
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