
PORTARIA Nº 501, DE 12 DE ABRIL  DE 2002.

ALTERA A PORTARIA nº 498, DE 2 DE ABRIL DE 2002 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -
IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI, do Regulamento baixado
pelo Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

                                       RESOLVE:

Art.  1º  -  A  utilização  do  auditório  e  da  casa  do  criador  pelas
Associações  de  Criadores  e  de  Produtores  Rurais,  mencionadas  no  §3º  do  artigo  2º  da
Portaria nº 498, de 2 de abril de 2002, fica isenta do pagamento da taxa estipulada.  

Art. 2º - Fica incluído o § 12 no artigo 2º da mencionada Portaria e
renumerados os demais, com a seguinte redação:  

“§ 12 - A CESSIONÁRIA apresentará também caução correspondente
a 20% do valor do contrato nas locações diversas, e de R$ 300,00 (trezentos reais) quando se
tratar de leilões, a fim de garantir  a completa limpeza das instalações e dos equipamentos
dentro do prazo previsto contratualmente”.

Art. 3º - O artigo 2º, §10, da referida Portaria, passa a vigorar com a
seguinte redação:   

“§10 - Reservas com prazos inferiores a trinta dias da realização do
evento implicarão na assinatura imediata do contrato e na respectiva quitação integral, sob
pena de não liberação, pelo IMA, das instalações e dos equipamentos.

 
Art 4º - O artigo 7º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  7º  -  Nas  feiras  e  nos  leilões  promovidos  pelas  Associações
durante a realização de suas exposições a taxa será de 50% dos valores mencionados no
artigo 4º desta Portaria, desde que os animais não sejam da raça da Associação promotora”.
 

           Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2002.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral


