
PORTARIA Nº 094/94, DE 4 DE JANEIRO DE 1994.

DISPÕE SOBRE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, incisos I,
XI, e XIII; o Anexo II, incisos I e XI; e o artigo 2º, incisos IX, XXIIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVIII,  XXXII,  XXXV,  LII  e  LIII,  do  Decreto  nº  33.859,  de  21  de  agosto  de  1992;
combinados com o artigo 2º e o parágrafo único do artigo 25 da Lei nº 10.594, de 7 de
janeiro de 1992,

considerando a necessidade de fiscalizar  o trânsito  de animais,
vegetais,  parte  de vegetais,  produtos e subprodutos agropecuários nas regiões que
especifica,

considerando  a  importância  da  fiscalização  de  produtos  e
subprodutos  de  origem  animal  e  vegetal,  fora  de  padrão  ou  desacobertados  de
documentos legais que viabilize o seu trânsito,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam instituídos os Postos fixos de fiscalização do trânsito
de  animais,  vegetais,  parte  de  vegetais,  produtos  e  subprodutos  agropecuários,
constantes do Anexo Único desta Portaria.

Parágrafo único. A instalação dos Postos fixos de fiscalização será
realizada progressivamente, de acordo com as necessidade da Autarquia.

Art.  2º  -  Para  garantir  a  plena  execução  das  atividades  de
fiscalização, de competência desta Autarquia, será solicitado o apoio da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Departamento de Estrada de
Rodagem, quando necessário, para o exercício regular do Poder de Polícia que lhe é
conferido, nos termos do parágrafo único do artigo 25 da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro
de 1992.

Art. 3º - Compete aos Postos fixos de fiscalização:

a) aplicar multas;
b)  apreender  animal  doente,  suscetível  a  doença,

transportado sem o documento hábil;
c) apreender e destruir vegetal, parte de vegetal, semente,

produtos,  ou  subproduto  contaminados  por  doença,  praga,  ou  fora  de  padrão,  ou
desacobertados dos documentos legais para o seu trânsito regular;

d) apreender e destruir produtos e subprodutos de origem
animal  e vegetal  quando contaminados,  ou fora de padrão,  ou desacobertados dos
documentos legais para o seu trânsito regular;



e) apreender veículo destinado ao transporte de animal e
vegetal, quando desinfetado ou desinfestado, ou que descumprir norma sanitária;

f) exigir a desinfecção ou a desinfestação de veículo que
transite em área interditada;

g) classificar,  tipificar e inspecionar produto e subproduto
agropecuário;

h)  impedir,  por  motivo  sanitário,  o  trânsito  de  animal  e
vegetal;

i) exercer atividades afins.

Art. 4º - O servidor do IMA, que exercer atividade de fiscalização e
inspeção em trânsito, junto aos Postos fixos de fiscalização previstos no Anexo Único
desta  Portaria,  tem,  quando  no  exercício  dessa  função,  livre  acesso  aos  veículos,
mediante a sua identificação funcional, em qualquer dia e hora.

Art.  5º  -  No  caso  previsto  de  apreensão  de  animais,  vegetais,
produtos e subprodutos agropecuários ou agroindustriais, poderá esta Autarquia eleger
o detentor dos mesmos como fiel depositário.

Art.  6º  -  Os  Postos  fixos  de  fiscalização,  como  atividade
permanente,  ficam subordinados  à  Delegacia  Regional  de  sua  jurisdição,  conforme
Anexo Único desta Portaria.

Art.  7º  -  A jornada de trabalho do servidor nos Postos fixos de
fiscalização  será  em regime  de  plantões  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  de  trabalho
ininterrupto por 72 (setenta e duas) horas de descanso, a fim de permitir a permanente
vigilância do trânsito de animais e vegetais.

Parágrafo único. Em razão da jornada de trabalho prevista neste
artigo, o Quadro de servidores dos Postos fixos será constituído de no mínimo 8 (oito)
servidores.

Art. 8º - Para a coordenação dos trabalhos dos Postos fixos deverá
ser designado um servidor responsável, com jornada de trabalho de 8 (oito) horas.

Parágrafo único. Os vencimentos dos responsáveis pelos Postos
fixos serão fixados conforme legislação em vigor.

Art.  9º - Para a plena execução das suas atividades, os Postos
fixos deverão ser dotados de veículos, além de equipamentos apropriados às atividades
fiscalizadoras.

Parágrafo  único.  Para  a  devida  identificação  dos  Postos  fixos,
deverão  ser  adotadas  medidas  para  esclarecer  o  público  em  trânsito  sobre  a
fiscalização obrigatória de animais e vegetais, por intermédio de placas rodoviárias de



acordo com as convenções do Departamento Nacional  de Estrada de Rodagem ou
Departamento de Estrada de Rodagem.

Art. 10º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

INSTIUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 4 (quatro) dias do mês de janeiro de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 094/94, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

 Postos Fixos de Fiscalização

1. Subordinação:                Delegacia Regional de Montes Claros
Unidades:                       Espinosa - BR 122  Km 1 - MG/BA  
                                       Gado Bravo - divisa MG/BA 
                                       Montezuma - divisa MG/BA
                                       Juvenilha - divisa MG/BA

      2.  Subordinação:                Delegacia Regional de Almenara 
           Unidade:                         Divisa Alegre - BR 116 - MG/BA

      3.  Subordinação:                Delegacia Regional de Teófilo Otoni 
           Unidade:                         Nanuque - BR 418  Km 16 - MG/BA

      4.  Subordinação:                Delegacia Regional de Juiz de Fora
           Unidades:                       Além Paraíba - BR 116  Km 2 -  MG/RJ   
                                                   Palma - MG 285  Km 21 - MG/RJ   
                                                   Paraíbuna - BR 040  Km 810

      5   Subordinação:                 Delegacia Regional de Passos
           Unidades:                        Muzambinho - BR 491 MG/SP  
                                                  Arceburgo - MG 449 MG/SP
                                                   São Sebastião do Paraíso BR 265  Km 387 MG/SP
                                                   Capetinga - BR 444  Km 44 - MG/SP
                                                   Poços de Caldas - BR 267  Km 210 MG/SP

      6.  Subordinação:                 Delegacia Regional de Uberaba
           Unidades:                        Pedroso - MG 428 MG/SP                   
                                                   Iturama - MG 428 MG/SP
                                                   Delta - BR 050 MG/SP
                                                   Volta Grande - MG 427 MG/SP  Km 41
                                                   Planura - BR 364 MG/SP  Km 41  
                                                   Fronteira - BR 153 MG/SP  Km 274

     7.   Subordinação:                 Delegacia Regional de Uberlândia
           Unidades:                        Represa de São Simão  Br 365 MG/GO
                                                   Cachoeira Dourada BR 154 MG/GO
                                                   Araporá BR 153 MG/GO
                                                   Florestina Km 34 - BR 050 MG/GO 

      8.  Subordinação:                 Delegacia Regional de São Gonçalo do Sapucaí 
           Unidades:                        Extrema - BR 381  Km 890 MG/SP
                                                   Monte Sião - MG 459  Km 0  MG/SP



                                                   Jacutinga - MG 290 MG/SP
 
      9.  Subordinação:                 Delegacia Regional de Patrocínio
           Unidade:                          Estalagem - BR 262  Km 583

    10.  Subordinação:                 Delegacia Regional de Unaí
           Unidades:                        Paracatu - BR 040  Km 5  MG/GO
                                                   Unaí - BR 251 Km 6  MG/GO
                                                   Unaí - MG 188  Km 13
              
                                      
        


