
PORTARIA Nº 207/96, DE 13 DE MAIO DE 1996.

DISCIPLINA A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO DE MUDAS DE
ESPÉCIES VEGETAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, em exercício, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 19,
incisos 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, XIV, XVIII, XX,
XXIV, XXV, XXXIV, 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 que compete ao Estado disciplinar e organizar a
produção e o comércio de mudas,

considerando o que determina a Lei Federal nº 6.507, de 19 de
dezembro de 1977; o Decreto nº 81.771, de 7 de junho de 1978; e a Portaria nº 573, de
13 de julho de 1979, do Ministério de Estado da Agricultura,  no tocante a inspeção e
fiscalização  da  produção  de  mudas,  no  território  nacional,  cujas   atividades  foram
delegadas a Estados da federação,

considerando que o artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 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  registrar
produtores  e  viveiros  de produção  de  mudas  e  exercer  a  inspeção  e  fiscalização  da
produção e do comércio de mudas no Estado de Minas Gerais,

considerando  a  necessidade  de  proteger  o  consumidor  de
mudas de espécies vegetais  contra  materiais  propagativos  sem identidade genética  e
contaminada 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 7
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor,

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

RESOLVE:

Art.  1º  -  Ficam obrigadas  a  Registro  no  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA - as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que
produzem, embalem ou comerciem mudas de espécie vegetal, bem como os viveiros de
mudas  destinados  à  exploração  comercial  e  ao  consumo  próprio,  inclusive  aqueles
utilizados para florestamento e reflorestamento,



Parágrafo  único.  Para  as  espécies  vegetais  não
contempladas por normas  e padrões instituídos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-
IMA - em relação à produção, ao acondicionamento e ao comércio de mudas, observar-
se-á a legislação federal.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  no  artigo  1º  e  seu
parágrafo único desta Portaria importará na interdição, na apreensão e na destruição da
muda da espécie vegetal.

Parágrafo único. A aplicação da sanção prevista neste
artigo não dará direito ao infrator à indenização ou ressarcimento de prejuízo, quando
resultante  do regular exercício do poder de polícia conferido ao IMA, nos termos do artigo
3º do Decreto nº 33.859, de 21 de  agosto de 1992.

Art. 3º - Determinar às Delegacias Regionais desta Autarquia
que fiscalizem o disposto nesta Portaria, requerendo, se necessário, providências junto às
autoridades competentes, nos termos do  artigo 259 do Código Penal e da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre  a proteção do consumidor.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e revoga a Portaria nº 201/96, de 27 de março de 1996

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 13 (treze) dias do mês de maio de 1996.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


