
PORTARIA Nº 239/97, DE 21 DE MAIO DE 1997.

SUSPENDE ENTIDADE.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA -  IMA, no uso da atribuição que lhe confere o  artigo  19,  inciso XV, do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, e com base no artigo 17, inciso II, da Portaria nº
198/96, de 29 de fevereiro de 1996, desta Autarquia,

considerando  o  descumprimento  das  normas  para  a
realização de Feiras e Leilões por parte da firma Claro Leilões Ltda, registrada no IMA sob o
número 710/0171,

considerando não terem surtido efeito as advertências feitas
à firma em referência pelo descumprimento das normas contidas na Portaria nº 198/96, de 29
de fevereiro de 1996,

considerando  não  serem  convincentes  as  justificativas
apresentadas pelo representante legal da firma Claro Leilões Ltda., à qual foi assegurado o
contraditório e a ampla defesa, 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aplicada a pena de suspensão por 45 (quarenta
e cinco) dias à firma Claro Leilões Ltda, sediada em Vazante-MG, registrada no IMA sob o
número 710/0171, período em que está impedida de realizar Feiras e Leilões.

Art. 2º - Compete à Delegacia Regional de Unaí cumprir e
fazer  cumprir  o  disposto  nesta  Portaria,  visando  a  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 ilustre representante do Ministério Público para requerer a  instauração de Inquérito
contra a firma ora suspensa, na forma do artigo 268 do Código Penal, visando o efetivo e
regular exercício do Poder de Polícia conferido a esta Autarquia, no tocante à defesa sanitária
animal.

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 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 1997.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


