
PORTARIA Nº 271/98, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1998.

CONSTITUI  COMISSÃO  TÉCNICA  PARA  INSPEÇÃO  E
AMOSTRAGEM DE MUDAS DE BANANEIRA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, incisos I e
XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto no artigo 2º,
incisos I, II, III, XII, XX, XXV e XXXV, do mesmo diploma legal e, dar cumprimento ao que
prescreve o artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando  o  que  determina  a  Lei  nº  6.507,  de  19  de
dezembro de 1997, o Decreto nº 81.771, de 7 de junho de 1978, e a Portaria nº 573, de
13 de julho de 1979,  do Ministério da Agricultura, que trata de Inspeção e Fiscalização de
mudas,  no  território  nacional,  cujas  atividades  foram  delegadas  aos  Estados  da
Federação,

considerando a necessidade de proteger  o consumidor  de
mudas de banana contra materiais propagativos sem identidade genética e contaminadas
pelo  Vírus  CMV  (vírus  do  pepino),  oferecendo-lhe  oportunidade  de  conhecer  a
procedência, a qualidade e a identificação das mudas, nos termos da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor,

considerando, finalmente, os elevados prejuízos causados à
economia  agrícola  do  Estado  se  permitida  a  comercialização  de  mudas  de  banana
portadoras de pragas, doenças e nematóides ou fora do padrão, 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída Comissão Técnica para inspeção e
amostragem de mudas de bananeira, visando a conclusão do processo de fiscalização e
interdição  do  Laboratório  de  Biotecnologia  da  Companhia  de  Promoção  Agrícola  -
CAMPO, localizado em Paracatu-MG.

Art.  2º  -  A Comissão,  a que se refere  o artigo  anterior,  é
composta dos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

I - Vânia Maria Carvalho, Chefe da Divisão de Inspeção
e Fiscalização Vegetal;

II - Dirceu Martins Pereira Júnior, Engenheiro-Agronômo.
III - Ellen Noly Barrocas, Engenheira-Agronôma.

Art.  3º  -  Cabe  à  Comissão,  ora  constituída,  as  seguintes
atribuições:

a)  inspecionar  e  amostrar,  individualmente,  as  plantas
matrizes que fornecem material propagativo para multiplicação “in vitro”;

b)  amostrar,  aleatoriamente,  dentro  do  Laboratório,
mudas em diferentes fases do processo de multiplicação para indexação do vírus CMV;



c) amostrar 10% (dez por cento) das mudas de cada lote
na  fase  final  de  aclimatação  e,  repetir  este  procedimento  enquanto  perdurar  a
multiplicação proveniente de plantas matrizes não indexadas;

d) encaminhar as amostras ao Laboratório de Indexação
de Vírus para a realização das análises;

e) destruir  as mudas contaminadas e liberar  as sadias
para comercialização.

Art.  4º  -  O  pagamento  das  análises,  que  será  feito
diretamente ao Laboratório de Indexação de Vírus da Universidade Federal de Lavras -
UFLA, é de responsabilidade exclusiva da CAMPO.

Art. 5º - O trabalho da Comissão terá início imediatamente
após  a  publicação  dessa  Portaria  e  perdurará  enquanto  ocorrer  a  multiplicação  de
material propagativo proveniente de plantas matrizes não indexadas.

Art.  6º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo
Horizonte, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 1998.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


