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TABELA DE PREÇOS SALA MINAS GERAIS 
 
Os espaços tiveram os seus valores calculados com base na metragem e valores aplicados pela 
Fundação Clóvis Salgado (R$ 17,7/ m2) na locação do foyer e o do Grande Teatro do Palácio das 
Artes. 

 

1. Sala de Concertos 

Eventos corporativos contratados por empresas (de MG ou fora de MG), sem uso de bilheteria:  
De segunda a quarta......................................................................................R$ 28.000,00 
De quinta a domingo..................................................................................... R$ 33.000,00 

Eventos de cunho cultural, produzidos por produtores culturais, com uso de bilheteria:  
 
Produtores de MG: taxa mínima de R$ 6 mil ou 15% da bilheteria (o que for maior) 
Produtores de fora de MG: taxa mínima de R$ 12 mil ou 15% da bilheteria (o que for maior)  
 
Observações: 

 Caso haja necessidade de montagem/desmontagem de palco será cobrado o valor de 
R$4.700,00 por dia (24 horas) gasto na referida montagem/desmontagem. 

 Caso o produtor queira realizar ensaio na Sala de Concertos, será cobrado 50% do valor da 
locação do espaço. 

 Caso a locação da Sala Minas Gerais inclua a utilização de um dos foyers para servir coffee 
break, coquetel ou similar será acrescido o valor de R$ 7.000,00. 

 Montagens simples que não ultrapassem o dia de realização, não serão cobradas.  

 Desmontagens simples que não ultrapassem 03 (três) horas do encerramento do evento, não 
serão cobradas.  

 

2. Foyers 

Eventos corporativos: 
Foyer 1º Piso – 670m².....................................................................................................R$ 11.879,10 
Foyer 2º Piso – 382m².....................................................................................................R$   6.772,86 
Foyer 3º Piso – 250m².....................................................................................................R$   4.432,50 
 
Eventos culturais: 
Foyer 1º Piso – 670m².......................................................................................................R$ 3.993,20 
Foyer 2º Piso – 382m².......................................................................................................R$ 2.276,72 
Foyer 3º Piso – 250m².......................................................................................................R$ 1.490,00 
 

3. Sala de cumprimentos 

Eventos corporativos – 100m².........................................................................................R$ 1.773,00 
Eventos culturais – 100 m²...............................................................................................R$     596,00 
 

4. Café Terraço  

Evento fora dos dias de concerto ou após o concerto.................................................... R$ 9.558,00 
(450 m2 x R$17,7 acrescido de 20% valor agregado pelo diferencial do espaço) 
  


