
PORTARIA Nº 053/93, DE 20 DE ABRIL DE 1993.

ACRESCENTA DISPOSITIVOS À PORTARIA Nº 032/93, DE 6 DE
JANEIRO DE 1993.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI,
combinado com o Anexo II, incisos I e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

RESOLVE:

Art. 1º - O artigo 2º da Portaria nº 032/93, de 6 de janeiro de 1993,
que  fixa  preços  para  a  prestação  de  serviços  na  área  de  inspeção  da  produção  de
sementes e mudas, passa a vigorar com a seguinte redação, acompanhado dos  §§ 1º e 2º,
renumerando-se o citado artigo 2º para 3º.

“Art. 2º - Os valores fixados pela prestação de serviços de que trata o
item  III,  do  artigo  1º,  desta  Portaria  devem  ser  recolhidos  pelo
produtor  de  sementes  na  conta-corrente  do  IMA  nº  218.820-9,
Agência Central código 002-6, do Banco do Estado de Minas Gerais
S/A  -  BEMGE,  até  o  dia  30  (trinta)  de  junho  para  a  produção
documentada no  1º  (primeiro)  semestre  e  até  o  dia  20  (vinte)  de
dezembro para a produção documentada no 2º (segundo) semestre
do ano civil.

§  1º  -  O  depósito  bancário  mencionado  neste  artigo  deverá  ser
autenticado em 2 (duas) vias, competindo ao produtor de sementes
encaminhar uma destas vias, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
ao Serviço de Inspeção e Fiscalização Vegetal do IMA.

§ 2º -  A falta ou insuficiência do recolhimento dos valores citados
neste  artigo  implicará  no  não  credenciamento  do  produtor  de
sementes para as próximas safras”.
 
Art.  2º  -  Esta  Portaria  entra  em vigor  na data  de sua  publicação,

revogadas as disposições em contrário.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  –  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


