
PORTARIA Nº 268/98, DE 26 DE JANEIRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA
DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS.

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 previsto no artigo 2º, inciso
XIV, do mesmo diploma legal, 

considerando  que  o  serviço  de  inspeção  da  produção  de
sementes e mudas é executado por esta Autarquia,

considerando,  finalmente,  os  custos  decorrentes  dos
trabalhos técnicos na avaliação de informações para a concessão do registro de produtor
de sementes, de mudas e de viveiros, visando a liberação para a produção de sementes
e mudas no Estado,

RESOLVE:

Art. 1º - Fixar, de acordo com o disposto no artigo 19, inciso
XIV, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, preços para a prestação de serviços
na área de inspeção da produção de sementes e mudas, com base na Unidade Fiscal de
Referência UFIR, na forma abaixo:

ATIVIDADE                          UNIDADE                 VALOR EM UFIR
I - Registro de Produtor                             Produtor 61,22
II - Registro de Viveiro                                Viveiro 48,98
III - Inspeção:                                   
      a) Sementes Certificadas                   t ou fração   4,40
      b) Batata Semente                              t ou fração   1,95
      c) Sementes Fiscalizadas                   t ou fração   0,48

Art.  2º  -  Os  valores  fixados  pela  prestação  dos  serviços,
previstos no item III do artigo 1º desta Portaria, devem ser recolhidos pelo produtor no
Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE, através de Guia de Recolhimento fornecida
pelo IMA, até o dia 31 (trinta e um) de julho de cada ano para a produção documentada
no 1º (primeiro) semestre e, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano subseqüente para
a produção documentada no 2º (segundo) semestre.

§ 1º -  Logo após o recolhimento de que trata o caput
deste  artigo,  uma  via  ou  cópia  da  Guia  de  Recolhimento  deve  ser  enviada  à
Superintendência de Finanças do IMA, na Avenida Afonso Pena, 4.000, 7º andar, CEP:
30130-009, em Belo Horizonte-MG, a fim de assegurar o registro do pagamento.



§ 2º -  Qualquer  irregularidade no recolhimento de que
trata este artigo impedirá a emissão, por parte do IMA, de documentos que liberam a
semente para o comércio e/ou o credenciamento para as próximas safras.

Art.  3º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 032/93, de
6 de janeiro de 1993, e a de nº 053/93, de 20 de abril de 1993.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo
Horizonte, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 1998.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


