
PORTARIA Nº 726, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005.

SUSPENDE  SINDICATO  DE  PROMOVER  EVENTOS
AGROPECUÁRIOS 

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o  artigo  13,  inciso  XIII,  do
Regulamento baixado pelo Decreto nº 43.415, de 04 de julho de 2003, e com base no artigo 14,
inciso II, alíneas a e b, da Portaria nº 607, de 09 de setembro de 2003, do Diretor-Geral do IMA,

considerando o descumprimento das normas para a realização
de exposições, leilões e feiras por parte do Sindicato dos Produtores Rurais de Raul Soares,
com sede na cidade de Raul Soares – MG, por ocasião dos eventos agropecuários no período
de 14 a 17 de julho do fluente ano (XXI Expo-Raul 2005), por permitir a presença de equídeos
sem o exame de Anemia Infecciosa Eqüina – AIE, desacato aos fiscais do IMA e impedimento
de seu ingresso no recinto;

considerando terem sido assegurados à entidade ampla defesa e
o contraditório (Constituição Federal, art. 5º, inciso LV), conforme ofício DGER/0434-2005, de
05-09-2005;

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  aplicada  ao Sindicato  dos Produtores Rurais  de
Raul Soares, sediado em Raul Soares – MG, registrado no IMA sob o nº 540-04587, a pena de
suspensão por quarenta e cinco dias para efeito de promoção de qualquer evento agropecuário.

 
Art. 2º - Compete à Delegacia Regional de Viçosa cumprir e fazer

cumprir o disposto nesta Portaria, visando à preservação do rebanho e da saúde pública.

Art. 3º - É facultado à Delegacia mencionada no artigo anterior
requisitar o auxílio das Polícias Civil  e Militar do Estado, nos termos do parágrafo único do
artigo 25 da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992 e solicitar,  se necessário, o auxílio do
representante do Ministério Público da jurisdição para requerer a instauração do inquérito contra
a entidade ora suspensa, na forma do artigo 268 do Código Penal, visando ao efetivo e regular
exercício do Poder de Polícia conferido ao IMA, no tocante à defesa Sanitária Animal.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2005.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral


