
PORTARIA Nº 367, DE 03 DE MARÇO DE 2000.

DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 3º E ACRESCENTA NOVO
PARÁGRAFO AO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 225/96,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI, do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto no artigo 22, inciso V,
da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992.

RESOLVE:

Art. 1º - O § 3º do artigo 2º da Portaria nº 225/96, de 23 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - ...............................................................................
................................................................................

    §   3º   -   A  realização de Exposições,  Feiras,  Leilões,
Semanas,  Festas  e  outros  eventos  similares,  nas  instalações  do  Parque de  Exposições
"Bolivar de Andrade", pelas Associações de Criadores e de Produtores Rurais, reconhecidas
pelo  Ministério  da Agricultura  e  do Abastecimento,  pelas  Associações de Profissionais  e
pelos  Conselhos  Regionais  ligados  às  ciências  agrárias,  previamente  cadastrados  no
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, ou por terceiros, fica condicionada ao pagamento,
por dia de utilização, da importância, em moeda corrente do País, correspondente à Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, de acordo com as seguintes disposições:

I -     ESPAÇOS FÍSICOS LOCÁVEIS                   ASSOCIAÇÕES                TERCEIROS

a) ocupação de todos os esp. físicos locáveis,
exceto para a alínea “m”             1200 UFIR                 5000 UFIR  

     b) estacionamento com entrada pelo Metrô    150 UFIR   450 UFIR
     c) pavilhão redondo                                      150 UFIR   500 UFIR
     d) área para show e parque de diversões               500 UFIR  2000 UFIR
     e) pavilhões para bovinos (cada)                         200 UFIR   400 UFIR
      f) pavilhões para eqüinos (cada)                        200 UFIR   400 UFIR
     g) currais (cada)                                          50 UFIR   150 UFIR
     h) restaurante para tratadores de animais     150 UFIR   250 UFIR
      i) auditório                                              Zero UFIR   100 UFIR
      j) alojamento para tratadores de animais      150 UFIR   250 UFIR
      l) área de alimentação                                      Zero UFIR   150 UFIR
    m) casa do criador              Zero UFIR                 1000 UFIR  
     n) back light                 50 UFIR   150 UFIR
     o) painel eletrônico              Zero UFIR        25 UFIR



II – Para eventos não agropecuários, com público superior a 20.000 (vinte mil) pessoas, a
ocupação de todos os espaços físicos locáveis será de 10.000 (dez mil) UFIR por dia.

III – Será cobrado 50% (cinquenta por cento) dos valores estabelecidos nessa Portaria por
cada dia utilizado na montagem e desmontagem dos equipamentos e materiais de qualquer
evento realizado. 

Art.  2º  -  Fica  acrescentado  o  §  15  ao  artigo  2º,  nos
seguintes termos:

“Art. 2º - ...............................................................................
.............................................................................................

§ 15 – É proibida a cessão de uso das instalações e dos
equipamentos do Parque de Exposições ‘Bolivar de Andrade’ a título gratuito”, exceto para
entidades públicas.

Art.  3º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação e revoga qualquer disposição em contrário.

Registe-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA –  IMA,  em
Belo Horizonte, aos 3 (três) dias do mês de março de 2000.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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