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IN SEAPDR N° 009/2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DAAGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTORURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL – SEAPDR/RS, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no processo administrativo eletrônico nº 19/15000010827-4 e, ainda, considerando o disposto nas Instruções Normativas SEAPDR nº 06/2019 e nº 09/2019, RESOLVE:
Art.1º - Ficam prorrogados os prazos estabelecidos no art. 3º, parágrafo único, da IN SEAPDR nº 06/2019 e no art. 8º, “caput” e
parágrafo primeiro, da IN SEAPDR nº 09/2019, para até 31 de maio de 2021.
Parágrafo único: A partir de 1º de junho de 2021, o disposto nas Instruções Normativas referidas no caput aplicar-se a todos os
Municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º - Revoga-se o disposto na IN 05/2020.
Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Luis Antônio Franciscatto Covatti,
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Processo: 20150200001142
REGULAMENTO DA EXPOINTER 2020
CAPÍTULO I
CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO
Art. 1º - A 43ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários - EXPOINTER 2020 é uma
Exposição-feira promovida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul - SEAPDR, que no ano de 2020 terá como co-promotores a Federação
da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura – FETAG, o Sindicato
das Indústrias de Maquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul – SIMERS, o Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – OCERGS, a Prefeitura Municipal de Esteio e a Federação Brasileira das
Associações de Criadores de Raça - FEBRAC sendo a mesma realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil PEEAB, localizado no município de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º - Este regulamento está em conformidade com a Portaria 108/93, de 17 de março de 1993, do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, que normatiza as Exposições Agropecuárias.
Art. 3° - A marca nominativa EXPOINTER e seu logotipo são propriedades da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e estão devidamente registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI, sendo vedado o seu uso e da respectiva logomarca por terceiros, sem autorização expressa da Comissão Executiva da
EXPOINTER.
Art. 4º - A execução das tarefas executivas e administrativas relacionadas ao planejamento e programação do evento fica a
cargo da Comissão Executiva da EXPOINTER, que é composta por servidores públicos da Pasta Agrícola, ou em exercício nela,
bem como de outros Órgãos Governamentais especialmente designados pelo Governador do Estado através de Portaria.
CAPÍTULO II
NORMAS GERAIS DO EVENTO
Art. 5º - Poderão participar como expositores na EXPOINTER criadores de animais, agropecuaristas, empresas industriais e
comerciais de máquinas, implementos e equipamentos, produtos agropecuários e agrícolas, demais empresas e/ou
entidades legalmente constituídas e pessoas físicas, desde que com prévia inscrição junto à Comissão Executiva da
EXPOINTER e com Termo de Autorização de Uso; Permissão de Uso; Convênio ou Contrato Administrativo, a ser celebrado
com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural através da Subsecretaria do Parque Estadual de
Exposições Assis Brasil, conforme o caso.
§ Único – A Tabela de Preço das Áreas da Expointer 2020 (valores por m²) é definida pela Comissão Executiva da Expointer
2020 e é parte integrante deste Regulamento, conforme ANEXO I.
Art. 6º - O expositor inscrito, não poderá ceder, emprestar, vender, sublocar ou transferir a qualquer título seus direitos sobre o
espaço, área ou fração, cujo uso foi ajustado em Termo próprio, sem a prévia ciência e autorização da Comissão Executiva da
EXPOINTER.
§ 1º – Havendo necessidade de área ser utilizada por uma ou mais empresas, todas deverão estar cientes do valor cobrado
pela sua utilização.
§ 2º – Em caso de necessidade, excepcionalmente, poderá ser permitida a sublocação, subautorização ou subpermissão de
uso de áreas, para atender aos interesses da EXPOINTER e dos expositores, com ou sem ônus, desde que de forma
justificada pelos interessados e expressamente aprovada pela Comissão Executiva da EXPOINTER.
§ 3º – Terão gratuidade os espaços ocupados por estandes de associações de criadores; federações; sindicatos e conselhos
de agronomia e veterinária.
Art. 7º - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural não se responsabiliza por morte ou fuga de
animais, por danos causados pela troca, perda ou extravio de máquinas e outros bens ou mercadorias expostas, bem como
de outros equipamentos, utensílios e pertencentes de uso pessoal dos expositores.
Art. 8º - Somente será permitida a exposição e comércio de produtos nacionais ou importados, destinados ao uso veterinário,
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