
PORTARIA Nº 029/92.

FIXA  PREÇOS  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  NA  ÁREA
AGROTÓXICO E AFIM.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XIV,
combinado com o disposto no artigo 2º, inciso XLIX, do Decreto nº 33.859, de 21 de
agosto de 1992, que contém o Regulamento da autarquia, e 

considerando que a Resolução nº 373/92, de 6 de outubro de 1992,
do  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  delegou
competência, nos termos do artigo 19 da Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, e
do artigo 51 do Decreto nº 33.945, de 18 de setembro de 1992, a esta autarquia para
executar as atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 3º do citado Decreto, tendo
em vista suas atribuições na forma do disposto pelo artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de
janeiro de 1992,

considerando,  ainda,  os  custos  decorrentes  da  vistoria  de
estabelecimento para a concessão de registro e sua alteração, 

considerando,  finalmente,  os  custos  decorrentes  do  trabalho
técnico-científico  na interpretação e avaliação de informações para a concessão de
cadastro  e  sua  alteração  a  produto  agrotóxico  e  afim,  visando  sua  liberação  para
comercialização no Estado,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fixar  preços para  a  prestação de serviços  na areia  de
agrotóxico e afim, com base na Unidade Padrão fiscal do Estado de Minas Gerais -
UPFMG, na forma abaixo:

I - Registro de estabelecimento...................................  1,00 UPFMG;
          II - Alteração de registro de estabelecimento................ 0,25 UPFMG;
         III - Cadastro de agrotóxico e afim................................. 6,00 UPFMG;
         IV - Alteração de cadastro de agrotóxico e afim............ 3,00 UPFMG;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 1992.

Antonio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral




