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PORTARIA AGRODEFESA N"

o pREstDENTE DA AGRoDEFEsA - lctNcr.L GoIANA Df, DEFESA

lcnoPECUAnu, no uso de suas atribuigdes legais;

Tendo em vista o disposto no art. 13, inciso II da Lei Estadual no 11.904, de 09 de

fevereiro de 1993, que dispde sobre a Inspeqao Sanitrria Industrial dos Produtos de Origem

Animal no Estado de GoiAs e seu Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n'4.019, de 09

de julho de lqgl:

Considerando o que a UFR-GO (Unidade Fiscal de Referencia) foi convertida em

reais no dia l" de janeiro de 1996, ao valor de R$ I l,0O (onze) reais, nos temos do Afi. 5o da Lei
Estadual no 12.806. de 27 de dezembro de 1995 e:

Considerando a necessidade de dar agilidade 6s a96es desenvolvidas pela Gerencia

de Fiscalizaqao Animal e Ger€ncia de Inspegao desta AGRoDEFESA;

RESOLVf,:

Art. 1' - Fixar os valores das multas para infragdes levantadas em autos de
infraqoes circunstanciados de Inspegeo Sanitiiria e Industrial, nos casos de reincid€ncia, dolo ou
m6-G, a serem aplicadas pelos Fiscais Estaduais Agropecuiirios da AGRODEFESA na seguinte

$aduageo:

I - R$ 1.000.00 (hum mil reais), para infrag6es consideradas leves:

II - R$ 3.000,00 (trds mil reais) para infraq6es consideradas mddias;

Ill - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para infrag6es consideradas graves;

IV - R$ I 1.000,00 (onze mil reais), para infragdes consideradas gravissimas;

Par6grafo Unico - Na graduagao das multas, serao observados os dispositivos
contidos no Decreto no 4.019 de 09 de julho de 1993 que aprova o Regulamento da Lei 1 I .904 de

09 de fevereiro de I993 e no Manual de procedimentos editado segundo os estatutos legais.

Ad. 2'- Esta Portaria entrarA em vigor na data de sua assinatum, revogando as

disposigoes em contriirio.

Dt-sE cri\crA. puBLteuE-sE E cuMpRA-sE.

(lABINETE I)O DA AGROI)EFIiSA AGINCIA GOIANA DE
DEFf, SA AGROPf, CUARIA- aos mes de abril de 2014.,,
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