
29.3.10.6.3. 9325 para utilização de área de 1.000 a 3.000 m2 - por m2 e por dia de evento 6,30
29.3.10.6.4. 9332 para utilização de área inferior a 1.000 m2 - por m2e por dia de evento 13,00
29.3.10.6.5. 9339 montagem e desmontagem de evento de todos os espaços do Parque Ibirapuera - por dia 4.593,00

29.4. PARA PRODUÇÃO DE QUALQUER MATERIAL FONO-FOTO-CINEMATOGRÁFICO COM FINALIDADE
COMERCIAL

29.4.1. Parque Ibirapuera
29.4.1.1. 9340 segunda a sexta-feira por um período de  6 horas - por ambiente utilizado 1.242,00
29.4.1.2. 9341 segunda a sexta-feira das 18:00 às 23:00 horas - por ambiente utilizado 2.483,00
29.4.1.3. 9273 áreas de apoio utilizadas para foto/filmagem 684,00
29.4.2. Demais parques
29.4.2.1. 9344 segunda a sexta-feira por um período de 6 horas 684,00
29.4.2.2. 9345 segunda a sexta-feira das 18:00 às 24:00 horas 1.366,00
29.4.2.3. 9346 as áreas de apoio utilizadas para foto / filmagem 684,00

29.5. PLANETÁRIOS MUNICIPAIS
29.5.1. Planetário do Carmo
29.5.1.1. Valor do ingresso para sessões:
29.5.1.1.1. 9997 inteira isento
29.5.1.1.2. 9998 meia isento
29.5.1.2. 9349 uso do saguão do Planetário para eventos de um dia 10.134,00
29.5.1.3. 9350 adicional por dia de exposição a partir do segundo dia 2.173,00
29.5.1.4. 9351 exibição exclusiva de sessão de Planetário constante na programação – por sessão 5.792,00
29.5.1.5. 9352 acompanhamento técnico e programação de apresentação produzida especialmente 14.478,00
29.5.1.6. 9497 uso da sala de projeções para eventos sem utilização do projetor Universarium VIII/IX 11.583,00
29.5.1.7. 9498 uso da sala de projeções para eventos com utilização do projetor Universarium VIII/IX 17.373,00
29.5.2. Planetário do Ibirapuera
29.5.2.1. Valor do ingresso para sessões:
29.5.2.1.1. 9499 inteira isento
29.5.2.1.2. 9500 meia isento
29.5.2.2. Uso do saguão/mezanino 
29.5.2.2.1. 9501 para exposições ou eventos de um dia 21.716,00
29.5.2.2.2. 9502 adicional por dia de exposição a partir do segundo dia 2.897,00
29.5.2.2.3. 9186 montagem e desmontagem - por dia 4.165,00
29.5.2.3. 9503 exibição exclusiva de sessão constante na programação 7.239,00
29.5.2.4. 9504 acompanhamento técnico e programação de apresentação produzida especialmente 14.478,00
29.5.2.5. 9505 uso da sala de projeções para eventos sem utilização do projetor Starmaster ZMP 26.058,00
29.5.2.6. 9506 uso da sala de projeções para eventos com utilização do projetor Starmaster ZMP 31.850,00

29.5.2.7. 9507 uso da sala de projeções para eventos sem utilização do projetor Starmaster ZMP e uso do saguão ou mezanino 36.193,00

29.5.2.8. 9508 uso da sala de projeções para eventos com utilização do projetor Starmaster ZMP e uso do saguão ou mezanino 43.431,00

29.5.2.9. 9187 uso da sala de projeções para eventos com utilização do projetor Starmaster ZMP e uso do saguão e do  mezanino 56.215,00

29.5.3. Escola de Astrofísica
29.5.3.1. 9509 taxa de inscrição para cada hora / aula dos cursos isento
29.5.3.2. 9510 uso do Auditório Principal para eventos e palestras 3.186,00
29.5.3.3. Uso do saguão de exposições 
29.5.3.3.1. 9511 para eventos de um dia 14.478,00
29.5.3.3.2. 9512 adicional por dia de exposição a partir do segundo dia 2.897,00
29.5.3.4. 9513 uso do espaço externo (Alameda Cósmica) por dia de evento 2.897,00
29.5.3.5. 9514 montagem e desmontagem – por dia 2.897,00

29.6. PARA PRODUÇÃO DE QUALQUER MATERIAL FONO-FOTO-CINEMATOGRÁFICO E OUTROS COM
FINALIDADE COMERCIAL

29.6.1. Planetário do Ibirapuera – área interna 
29.6.1.1. 9515 por dia 7.239,00
29.6.1.2. 9516 montagem e desmontagem – por dia 4.344,00
29.6.2. Planetário do Carmo – área interna
29.6.2.1. 9517 por dia 3.620,00
29.6.2.2. 9518 montagem e desmontagem – por dia 1.449,00
29.6.3. Escola de Astrofísica – área interna – por dia
29.6.3.1. 9519 por dia 2.897,00
29.6.3.2. 9525 montagem e desmontagem – por dia 1.159,00

29.7. ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 
29.7.1. 8848 Inscrição em curso de jardinagem para cada hora/aula isento
29.7.2. 8849 Inscrição em cursos sobre recursos paisagísticos para cada hora/aula isento
29.7.3. 9673 Incrição em curso "Como fazer uma horta" para cada hora/aula isento
29.7.4. 9653 Inscrição em curso "Estudo da Família Orchidaceae" para cada hora/aula isento

29.7.5. 9081 Para os cursos de jardinagem e de recursos paisagísticos, de como fazer uma horta e estudo da família
orchidaceae ficam isentas de pagamento, as inscrições de servidores de órgãos públicos, ainda que inativos. isento

b). As áreas que forem solicitadas para apoio dos eventos serão cobradas por metro quadrado;

Observações:
a). O período mínimo considerado para efeito de cálculo do preço público é de 1 dia;


