
PORTARIA Nº  309/98, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998.

DISCIPLINA A ENTRADA, O TRÂNSITO E O COMÉRCIO
DE VEGETAIS E PARTES DE VEGETAIS NO ESTADO
DE MINAS GERAIS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, inciso I
e XI, combinado com o Anexo II, 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, XXIV,
XXV, XXXIV,  XXXV, LVI,  combinado com o Anexo XVI,  incisos V,  VI e VII  do
mesmo diploma legal e dar cumprimento ao que prescreve o artigo 2º da Lei nº
10.594, de 07 de janeiro de 1992,

considerando que o principal veículo de disseminação de
doenças  e  pragas  ocorre  pelo  trânsito  e  comércio  de  vegetais  e  partes  de
vegetais;

considerando  a  existência  no  Estado  Minas  Gerais  de
áreas livres de doenças e pragas, de importância econômica, que ocorrem em
outras unidades da federação;

considerando  que,  freqüentemente,  tem  ocorrido
contaminação das áreas de expansão agrícola por doenças e pragas e pelo uso
de mudas contaminadas;

considerando o disposto no Capítulo IV do Regulamento
de Defesa Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de
1934;

considerando que o artigo 2º da Lei nº 10.594, de 07 de
janeiro de 1992, e o artigo 2º e seus incisos, do Decreto nº 33.859, de 21 de
agosto de 1992, atribuem ao Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA-competência
para exercer a fiscalização do comércio de mudas no Estado de Minas Gerais; 

considerando que a Defesa Sanitária Vegetal, no exercício
de suas atividades, fica vulnerável  à introdução de pragas, quando se importa
muda  de  espécie  vegetal  de  outras  unidades  da  federação  sem  o  Atestado
Fitossanitário;

considerando a necessidade de se proteger o consumidor
de  mudas  de  espécies  vegetais  contra  material  propagativo  sem  identidade
genética  e  contaminado  por  doença,  praga  e  nematóide,  oferecendo-lhe  a
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;

considerando  que  a  venda  ambulante  de  mudas  de
espécies vegetais não oferece a segurança requerida pelo consumidor em relação
à identidade varietal;

considerando os elevados prejuízos que seriam causados
à economia agrícola do Estado se mantida a atual situação de comercialização de
mudas ambulantes devido ao risco de veicular pragas, doenças e nematóides ou
mudas fora do padrão;



considerando, finalmente, que compete ao IMA o exercício
de Defesa Sanitária Vegetal preventiva,

RESOLVE:

Art.  1º - Fica proibida a venda ambulante de mudas de
espécies vegetais no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Fica proibida a entrada, o trânsito e o comércio de
mudas  e  material  propagativo  de  espécies  vegetais,  desacompanhadas  de
Permissão de Trânsito e de Nota Fiscal ou Nota do Produtor.

   Parágrafo único. Para as mudas de espécies vegetais
que dispõem de padrões estabelecidos pela Comissão Estadual de Sementes e
Mudas de Minas Gerais-CESM-MG, sua entrada para plantio no Estado de Minas
Gerais  somente  poderá  ocorrer  após  autorização  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária-IMA.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  Portaria
implica  em  apreensão  e  destruição  dos  vegetais  e  partes  de  vegetais,  não
assistindo aos infratores direito de indenização ou ressarcimento de prejuízo, nos
termos  do  artigo  3º  do  Decreto  nº  33.859,  de  21  de  agosto  de  1992,
independentemente das sanções penais previstas.

Art.  4º  -  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 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 1998. 

   

Eduardo Antônio Pinto Campelo
Diretor-Geral

     


