
PORTARIA Nº 209/96, DE 4 DE JUNHO DE 1996.

PROÍBE  A  ENTRADA  E  A  COMERCIALIZAÇÃO  DE  MUDAS
CONTAMINADAS COM A “LARVA MINADORA”.

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

considerando  o  recebimento  do  Alerta  Quarentenário  nº  04,
confirmando  a  indentificação  da  praga  exótica Phyllocnistis citrella nos  pomares
cítricos do Estado de São Paulo,

considerando  que  a  Phyllocnistis citrella possui  alto  poder  de
adaptação, dispersão e destruição,

considerando a necessidade da defesa sanitária vegetal do Estado
adotar medidas para a proteção da Citricultura mineira,

considerando,  finalmente,  o  que  determina  o  Regulamento  de
Defesa Sanitária Vegetal, baixado pelo Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de
1934,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  proibida   a   entrada  de  mudas,  porta-enxertos  e
borbulhas cítricas, bem como de plantas ornamentais Severínia (Severineae buxisólia),
Salgueiro (Salix sp.) e Jasmim laranja (Murraya sp.), procedentes de outros Estados,
para comercialização no Estado de Minas Gerais, sem o Atestado de Fitossanidade
para  a isenção da “Larva  Minadora”  dos Citrus (Phyllocnistis  citrella),  assinado por
Engenheiro  Agrônomo  de  órgão  estadual,  ainda  que  atendidas  as  exigências  da
Portaria nº 082/93, de 20 de outubro de 1993, desta Autarquia.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no artigo 1º desta Portaria
importará  na  interdição,  apreensão  e  destruição  da  muda,  do  porta-enxerto  e  da
borbulha  da  espécie  vegetal  contaminada  pela  praga,  em  trânsito  ou  em
estabelecimento de produção ou de comercialização, no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A aplicação da sanção prevista neste artigo não
dará direito ao infrator à indenização ou ressarcimento de prejuízo, por se tratar de
penalidade  decorrente  do  regular  exercício  do  poder  de  polícia  conferido  a  esta
Autarquia, 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 à
autoridade competente, nos termos do artigo 259 do Código Penal e dos artigos nºs.
18, 55, 56 e 58 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.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 4 (quatro) dias do mês de junho de 1996.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor Geral


