
PORTARIA Nº 303/98, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1998.

DISPÕE  SOBRE  ADVERTÊNCIA  A  PRODUTOR  OU
ESTABELECIMENTO  SUJEITO  À  INSPEÇÃO  E
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
artigo 19,  inciso I,  do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,  que contém o
Regulamento da Autarquia, combinado com o artigo 126 do Decreto nº 38.691, de 10
de março de 1997, que baixou o Regulamento da inspeção e fiscalização sanitária dos
produtos de origem animal,

considerando que o IMA deve divulgar a legislação sanitária,
fiscalizando a adequação do produtor  e do estabelecimento às prescrições legais e
regulamentares,

considerando  que  as  ações  de  inspeção  e  fiscalização
devem ter caráter predominantemente educativo e, secundariamente, primitivo,

considerando que é função do IMA incentivar  a  educação
sanitária  como  procedimento  básico  para  o  cumprimento  das  normas  legais  e
regulamentares,

considerando, finalmente, que  o agente fiscal do IMA,  no
desempenho de suas  funções, deve advertir  o  infrator  primário,  que  não tenha
agido com dolo ou má-fé,

RESOLVE:

Art.1º - O servidor do IMA, no desempenho das funções de
agente  fiscal  em propriedade  ou  estabelecimento  sujeito  à  inspeção  e  fiscalização
sanitária  de  produtos  de  origem  animal,  deve,  inicialmente,  lavrar  Termo  de
Advertência, indicando as irregularidades constatadas.

Art.  2º  -  De  conformidade  com  as  normas  legais,
regulamentares e as indicações técnicas recomendadas para cada caso,  o  servidor
arbitrará prazo de até 90 (noventa)  dias para que o produtor ou o estabelecimento
promova as correções necessárias.

Art. 3º - O disposto nesta Portaria não se aplica ao caso em
que, comprovadamente,  fique constatado que o produtor ou o estabelecimento agiu
com dolo ou má-fé.



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

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, em Belo
Horizonte, aos 9 (nove) de novembro de 1998.

Eduardo Antônio P. Campelo
Diretor-Geral


