
PORTARIA  Nº 737, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -
IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso X, do Regulamento baixado
pelo Decreto nº 43.415, de 04 de julho de 2003, artigos 6º e 7º do Decreto 43.508, de 08 de
agosto de 2003, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 41.406 de 30 de novembro de
2000,

RESOLVE:

Art. 1º -  O  Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a
Classificação  do  Algodão  em  Pluma  no  Estado  de  Minas  Gerais  é  aquele  descrito  na
Instrução Normativa nº 63 de 5 de dezembro de 2002 baixada pelo Ministro de Estado da
Agricultura, Pecuária  e Abastecimento.

Art. 2º - As referências ao sistema de controle e às exigências a serem
cumpridas  para  obtenção  do  certificado  de  origem  e  qualidade  estão  previstas  no
Regulamento do Programa Mineiro de Certificação de Origem e de Qualidade de Produtos
Agropecuários e Agroindustriais – Certminas, baixado pela  Portaria do IMA nº 459/2001, de
22 de outubro de 2001.

Art. 3º - O Caderno de Normas e Especificações a ser mantido pelo IMA
constituirá o Manual de Qualidade para Avaliação de Conformidade do Algodão de acordo
com as  Normas ISO/IEC 65,   que se  encontram à disposição na Superintendência de
Segurança Alimentar e Certificação desta Autarquia.

Art. 4º - As provas de origem do produto da cotonicultura para fins de
certificação de origem e qualidade serão validadas através dos cadastros e registros das
propriedades produtoras de algodão instaladas em Minas Gerais, cujo produto tenha sido
beneficiado em território mineiro e georeferenciadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária.

§ 1º - Constituirão ainda prova de origem os seguintes instrumentos:

a) indicação de origem protegida;
b) denominação de origem controlada;
c) certificação fitossanitária de origem 

§  2º  -  A  indicação  geográfica  protegida  será  instituída  por  ato
administrativo do Instituto Mineiro de Agropecuária considerando a  importância das regiões
geográficas como indicadores de preferência do sistema comercial nacional e internacional e
de reconhecimento como centros de excelência na produção de matérias primas.

   Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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