
PORTARIA Nº  192/95, DE  20 DE DEZEMBRO DE 1995.

FIXA VALORES DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  PARA  A  INSPEÇÃO  SANITÁRIA  DE  SUÍNOS,
EQÜINOS, OVINOS, CAPRINOS, CANINOS, FELINOS, PEIXES
E AVES, NA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO E VACINAÇÃO
DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA,  no uso de atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XIV, para
atender o disposto no artigo 2º, incisos XIX e XLIX, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto
de 1992, que contém o Regulamento da Autarquia, e 

considerando  a  necessidade  da  inspeção  prévia  dos  suínos,
eqüinos,  ovinos,  caprinos,  caninos,  felinos,  peixes  e  aves,  para  a  emissão  de  Guia  de
Trânsito Animal

considerando,  ainda,  que  a  realização  da  vacinação  direta  de
animais contra a febre aftosa exige trabalho pelos servidores da Autarquia,

considerando,  finalmente,  os  custos  decorrentes  destas
atividades, quando solicitadas à Autarquia,

RESOLVE:
   

                                Art. 1º - Fixar valores de remuneração pela prestação de serviços
pela Autarquia para a inspeção sanitária  dos suínos,  eqüinos,  ovinos,  caprinos,  caninos,
felinos,  peixes e aves,  destinada à emissão de Guia de Trânsito  e para a vacinação de
animais contra a febre aftosa,  com base na Unidade Padrão Fiscal  do Estado de Minas
Gerais-UPFMG, na forma abaixo:

I - Prestação de serviços de inspeção sanitária a suínos, ovinos,
caprinos, peixes e aves, destinnada à emissão de Guia de Trânsito............25% da UPFMG;

II  -  Prestação  de  serviços  de  inspeção  sanitária  de  eqüinos,
caninos e felinos, destinada à emissão de Guia de Trânsito Animal.............50% da UPFMG;

III - Prestação de serviços de vacinação direta de animais contra a
febre  aftosa...............................................................................................3% da UPFMG,  por
animal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 172/95, de 24 de maio
de 1995, e a Portaria nº 186/95, de 20 de outubro de 1995.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 1995.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor Geral. 


