
                               
                                  INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

                                                      (AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 7-1-1992)
                                                                     (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)

PORTARIA Nº 939, DE 2 DE OUTUBRO DE 2008.

ESTABELECE  O  CADASTRO  DE  UNIDADES  DE  PRODUÇÃO  E  UNIDADES  DE
CONSOLIDAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -  IMA,  no uso da
atribuição que lhe confere o artigo 13, incisos IX, do Regulamento a que se refere o Decreto nº
44.611, de 10 de setembro de 2007, e

considerando a necessidade do cadastramento de toda Unidade  de Produção -  UP -  e
Unidade  de  Consolidação  -  UC  -  que  produz,  comercializa,  beneficia,  processa  ou  embala
produtos vegetais que necessitam de documento sanitário;

considerando o que estabelece o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, aprovado pelo
Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934;

considerando as Instruções Normativas nº 52, de 20 de novembro de 2007; nº 54, de 04 de
dezembro de 2007; e nº 55, de 04 de dezembro de 2007; expedidas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA;

considerando o que estabelece a Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal nº 15.697, de 25
de julho de 2005;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica estabelecido que todo proprietário, arrendatário ou ocupante, a qualquer título,
que produz, comercializa, beneficia,  processa ou embala produtos vegetais que necessitem de
documento  sanitário  devem  cadastrar  suas  Unidades  de  Produção  -  UP  e  Unidades  de
Consolidação  -  UC  nos  Escritórios  Seccionais  do  IMA  de  seu  município,  até  15  dias  após
notificação.

Parágrafo único.  A notificação de que trata  o  caput  do artigo  será  feita  na unidade  de
produção,  unidade de consolidação ou no Escritório do IMA no ato da entrega do Certificado
Fitossanitário de Origem - CFO e Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC.

Art. 2°. O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeitará o infrator, além de multa, as
demais sanções previstas no artigo 11 da Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal nº 15.697, de
25 de julho de 2005, sem prejuízo das sanções civil e penal cabíveis.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2008.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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