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CAMARA MUNICIPAL 
DO PORTO 

Regulamento da Exposioao Agricola 

CAPITULO I 

Da Comissao Organi=adora e das Comissoes Executivas 

Artigo t.•- Cabe a Comissao Organizadora nomeada por 
Ordem de Servi'o n.• 85/ 56. em cumprimento da delibera,ao da 
Cimara Municipal do Porto de 15 de Maio de 1956, superintender 
em tudo o que disser respeito a organiza,ao e funcionamento da 
Exposi,ao Agricola . 

Art.• 2.• - 0 Palacio de Crista!, com o seu conjunto de 
edificios. terrenos e jardins. bern como as respectivas instala,oes 
e mobiliario, serao cedidos gratuitamente a Comissao Organizadora. 
durante o periodo da Exposi,ao. 

Art.• 3.•- Compete a Comissao Organizadora: 
a) Submeter a aprova,ao da Camara o plano geral e o 

programa da Exposi,ao, por forma a tornar esta digna das tradi,&s 
do local onde e realizada e dos fins que visa : 

b) Administrar com a maior economia o subsidio concedido, 
por forma a reembolsar a Camara de todo ou parte desse subsidio; 
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c) Efectuar as adjudicac;oes de terrenos ou edificios, e de 
fornecimentos ou empreitadas que se tornem necessarios para a 
Exposic;ao e durante o periodo do respectrvo funcionamento ; 

d) Utilizar o pessoal do Palacio de Crista! e caso nao seja 
suficiente, requisitar a Camara Municipal do Porto pessoal que OS 

seus Servic;os possam ceder, ou ainda contra tar pessoal estranho 
aos servic;os camariuios ; 

e) Consultar tecnicos sobre assuntos da respectiva espe
cialidade; 

f) Proceder as aquisic;oes de material que forem estritamente 
indispensaveis a organizac;ao da Exposi<;ao ou para o funcionamento 
da Comissao ; 

g) Promover as deslocac;6es dos seus vogais ou funcionarios 
que se tornem necessarias e bern assim promover o transporte de 
produtos ou materiais a expor, quando a Comissao o julgue 
conveniente ; 

h) Organizar festas ou competi<;6es que chamem publico 
a Exposic;ao e ao mesmo tempo contribuam para aumentar a receita ; 

i) Organizar a publicidade e propaganda da Exposic;ao ; 

j} Conceder exclusivos dentro do Palacio de Crista! e 
durante o periodo da Exposi<;ao, sem prejuizo dos contratos 
em vigor; 

I) Autorizar todas as despesas que o uso 
bui<;5es e competencia ocasionar, mas depois de 
visados os documentos justificativos ; 

das suas atri
examinados e 

Art.0 4.0
- A Comissao Organizadora constituira as Comis

s6es Executivas que entender necessarias, presididas por vogais da 
Comissao Organizadora e que terao as atribuic;6es que lhes forem 
designadas. 

§ unico - Sao desde ja constituidas as seguintes Comissoes : 
a} Comissao das actividades ag.ricolas ; 
b) Comissao das actividades dos organismos oficiais ; 
c) Comissao da Industria e Comercio Distribuidor ; 
d) Comissao das actividades culturais ; 
e) 
f) 

Comissao de contas ; 
Comissao de propaganda ; 

g) Secretaria e organiza~ao. 
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Art. 0 5.0
- Compete a Comissao das actividades agricolas 

coordenar e orientar a representa<;ao da lavoura, seja atraves dos 
produtores individuais, seja atraves dos organismos corporativos 
primarios que reunam esses produtores e suas federa<;5es. 

Art.0 6.0
- Compete a Comissao das actividades dos orga

nismos oficiais e de coordenac;ao econ6mica promover a presen<;a 
na Exposic;ao desses organismos relacionados com as actividades 
agricolas, coordenando a sua acc;ao na Exposic;a.o. 

Art.0 7.0
- Compete a Comissao da Industria e Comercio 

Distribuidor superintender em tudo o que disser respeito a repre
senta~ao dos sectores da industria e comercio, relacionados com as 
actividades agricolas. 

Art.0 8.0
- Compete a Comissao das acti'Vidades culturais a 

realizac;ao de conferencias, espect.iiculos, cortejos, concursos, etc., 
relacionados com as actividades agricolas por forma a servir de 
incentivo para a populac;ao rural conservar e apurar as sua.s tra
di<;6es e estimular as suas manifestac;oes art.isticas ou de trabalho. 

Art.0 9.0
- Compete a Comissao de pr-opaganda a direcc;ao 

da propaganda da Exposic;ao atraves da lmprensa, de cartazes, de 
anuncios e tambem a sua propaganda radiofonica. 

Art.0 10.0
- Compete a Comissao de contas elaborar o or<;a

mento da Exposi<;ao, arrecadar todas as receitas e pagar as despesas 
depois de autorizadas pela Comissii<:> Organizadora , contabilizar 
as receitas e despesas e ainda organizar os respectivos processos. 

Art.0 11.0
- Compete a secretaria e organizac;ao : 

a} Lavrar as aetas da Comissao Organizadora e redigir o 
projecto de regulamento e programa da Exposic;ao; 

b) Assegurar o expediente da Comissao Organizadora e das 

Comiss6es Executivas ; 
c) Organizar a rela<;ao dos expositores , calculando o custo 

das respectivas inscri<;6es e promovendo o seu pagamento ; 
d) Propor, em face da planta do edificio e terrenos anexos, 

a sua melhor distribuic;ao pelos diferentes se.ctores e expositores ; 
e) Propor as requisi<;.6es e contratos do pessoal que se mostre 

indispensavel e bern assim as empreitadas e fornecimentos que se 
tornem necessarios ; 

Art.0 12.0 - A Comissao Organizadora podera requisitar de 
todos os Servic;os Municipais e Municipalizados as informac;5es e 
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servic;os de que carec;a e que deverao ser-lhe prestados com toda 
a boa •vontade e lealdade. 

Art." 13.• - A Comissao Organizadora resolvera todos os 
casas omissos neste regulamento. 

CAPITULO II 

Da Exposi~ao Agricola 

Art.• 14.•- Sao fins da Exposic;ao : 
a) Mostrar, atraves da representac;ao da sua actividade· e dos 

seus produtos, o estado actual da agricultura portuguesa ; 
b) Estabelecer o contacto entre os produtores, os servic;os 

oficiais e os compradores de artigos agricolas ; 
c) Contribuir para o fomento agricola em toda a sua exten

sao, quer pelo aperfeic;oamento da cultura, quer pelo aproveitamento 
da maquinaria e utensilhagem moderna ; 

d) Realizar conferencias culturais no interesse de bern servir 
a lavoura; 

e) Contribuir para o melhor conhecimento da Arte Popular 
e do artesanato rural; 

f) Prom over concursos pecuarios e desfiles ou paradas de 
gado; 

g) Concorrer para que maior actividade se manifeste na 

vida da cidade ; e 
h) Fazer participar a populac;ao citadina na justa e sa alegria 

dos que trabalham a terra e deJa fa zem brotar a riqueza . 
Art.• 15.• - A Exposic;ao compreendera : 
1.•- Produtos agricolas e pecuarios ; 
2.•- Maquinas, alfaias e instrumentos agricolas: 
3.0 - Adubos, insecticidas. fungicidas e outros produtos 

usados e uteis a lavoura ; 
4.•- Documentac;ao bibliografica e fotografica : 
5.•- Trabalhos de Arte Popular e artesanato rural. 
Art.• 16.• - Durante a Exp~sic;ao organizar-se-ao fes tivais 

diurnos ou nocturnos, tais como palestras culturais, arraiais, cor
tejos, concursos de grupos fokl6ricos, quadros regionais relacionados 

com as actividades agricolas, etc. 
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Art.• 17.0
- Tambem se procurara organizar urn salao de 

Arte Popular, de forma a mostrar ao publico as manifestac;oes 
artisticas das populac;oes rurais. 

CAPITULO Ill 

Dos expositores 

Art.• 18.•- Podem inscrever-se como expositores. os indus
triais e comerciantes relacionados com actividades agricolas e os 
organismos cooperativos. corporativos, de coordenac;ao econ6mica 
e oficiais ligados a agricultura. 

Art.• 19.•- A inscric;ao podera ser individual ou colectiva. 
Art.• 20.• - A inscric;ao faz-se por meio de boletins nos quais 

se indicara a identidade do expositor, a situac;ao e superficie do 
terreno onde deseja expor. quais os fins que se propoe atingir e 
4uais os produtos ou materiais que deseja expor. 

Art.• 21.• - .Pela inscric;ao pagar-se-a a taxa (mica de 20$00 
sendo agricultor ou organismo que represente os agricultores ou 
de I 00$00 sen do industrial, comerciante ou organismo nao oficial. 

Art.0 22.•- Pela ocupac;ao pagar-se-a a taxa de 10$00 a 
500$00 por metro quadrado, consoante a situac;ao e superficie do 
terreno a ocupar. 

§ unico- Poderao ser dispensados do pagamento desta taxa 
todos OS que venham a Exposic;ao com fins desinteressados ou nao 
visem o reclamo e propaganda dos seus produtos. 

Art.• 23.•- A admissao dos expositores e a atribuic;ao da taxa 
sao da competencia da Comissao Organizadora. 

Art.• 24.• - · A dis tribuic;ao dos terrenos a ocupar pelas dife
rentes actividades e da competencia da Comissao Organizadora 
que se pronunciara sobre a proposta apresentada pela Secretaria 
e Organizac;ao. 

Art.• 25.• - A distribuic;ao dos terrenos pelos expositores e 
da competencia das Comissoes a que se referem as alineas a), b) 
ou c) do § unico do art.• 3.•, sob proposta da Secretaria e Orga
nizac;ao. 

Art.• 26.0 - Todas as despesas de instalac;ao, quer dentro do 
Pavilhao. quer ao ar livre, sao da conta dos expositores. 
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Art.0 27.0
- Os expositores sao autorizados a distribuir folhe

tos ou outros materiais de propaganda, referentes aos produtos 
expostos. 

Art.0 28.0
- Independentemente do servi'>o de vigilancia, a 

cargo da Comissao Organizadora, os expositores deverao assegurar 
a guarda dos produtos expostos, durante as horas de abertura 
da exposi'>ao e. se o desejarem. segurar os seus produtos contra o 
risco de incendio. 

CAPITULO IV 

Dos artigos a expor 

Art.0 29.0
- Os artigos a expor devem dar entrada no local 

da exposi'>ao ate 3 dias antes da abertura da Exposi'>ao. por. forma 
a estarem devidamente expostos nessa data. 

§ unico- Exceptuam-se as flores, anima is ou OS produtos 
facilmente deterioraveis que podem ser entregues ate cinco horas 
antes da abertura da Exposi'>ao. 

Art.0 30.0
- Os produtos expostos poderao sec retirados desde 

que sejam substituidos por outros identicos. 
Art.0 31.0

- Nenhum artigo exposto podera ser retirado sem 
autoriza'>ao da respectiva Comissao Executiva. Os artigos que se 
deteriorem, serao retirados e substituidos ou renovados. sendo 
possivel. 

Art.0 32.0
- Os expositores deverao retirar os produtos ex

postos, no prazo de 5 dias, a contar do encerramento da exposi'>ao. 
§ unico- Findo esse prazo. aos produtos que nao tiverem sido 

retirados a Comissao Organizadora clara o destino que entender. 

CAPITULO V 

Das receitas e despesas da Exposi~ao 

Art.0 33.0
- Constituem receitas da Exposic;ao : 

a) A importancia de 500.000$00 com que a Camara Muni
cipal do Porto subsidia a Organiza'>ao ; 
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b) As taxas das entradas no Palacio de Crista) durante o 
periodo da Exposi'>ao ; 

c) As taxas das incric;oes dos expositores ; 
d) As taxas de ocupa'>ao de terreno pagas pelos expositores; 
e) As receitas provenientes da publicidade e propaganda 

dentro do recinto do Palacio durante o periodo da Exposic;ao ; 
f) As receitas provenientes das autoriza'>oes para venda de 

alimentos, refrescos, etc., durante o periodo da Exposi'>ao ; 
g) Todas as restantes receitas ou subsidios que a Comissao 

Organizadora possa angariar. 
Art.• 34.0

- Todas as receitas da Comissao darao entrada 
im("diata na Caixa Geral de Depositos em conta aberta pela Comis
sao Organizadora. 

§ unico- Pode-se conservar em cofre, a cargo da Comissao 
de contas, uma importancia nao superior a 5.000$00. 

Art." 35.•- A movimenta'>ao das importancias depositadas 
sera feita por meio de cheques assinados pelo Presidente da Comis
~ao Organizadora ou quem suas vezes fizer e pelo Presidente da 
Comissao de contas ou pelo seu substituto. 

Art.0 36.0
- A Comissao Organizadora nao tera que se 

submeter as formalidades burocritticas habituais para celebrar con
tratos de aquisi'>oes, fornecimentos, empreitadas ou de prestac;ao 
de servi'>os. 

Art.0 37.0
- As despesas realizar-se-ao sem dependencia de 

quaisquer formalidades. mas dependerao da aprova'>ao da Comissao 
Organizadora, depois de ouvida a Comissao de contas. 

Art." 38.0 -0 pagamento das despesas autorizadas so podera 
fazer-se depois de ser aposto na factura ou no recibo o visto do 
Presidente da Comissao Organizadora ou de quem suas vezes fizer 
~ do Presidente da Comissao de contas ou do seu substituto. 

Art.0 39."- A Comissao de contas apresentara as contas, em 
duplicado, a Comissao Organizadora. dentro do prazo de 60 dias. 
a partir do encerram ento da Exposi'>ao. 

., ; l~ ·'-· .. .. 


	1
	1-1
	2-3
	4-5
	6-7

