
PORTARIA Nº 219/96, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996.

DISPÕE SOBRE NORMAS PARA A EMISSÃO DE CERTIFICADO 
DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe confere 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 VIII  e XLVI,  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  a  necessidade  de  normatizar  as  atividades  de
emissão de Certificado de Classificação de produtos de origem vegetal,

considerando o que estabelece os artigos 30, 31 e 32  do  Decreto
Federal nº 82.110, de  14 de agosto de 1978,

RESOLVE:

Art.  1º  -  O  Certificado  de  Classificação  de  produtos  de  origem
vegetal,  instituído  pelo  Ministério  da  Agricultura  e  do  Abastecimento,  constituirá
documento hábil para  todas as  transações comerciais, devendo ser  expedido com o
carimbo, a assinatura do classificador e o respectivo  número de registro neste Ministério.

Art. 2º - O Certificado de Classificação emendado ou rasurado deverá ter todas as suas
vias  canceladas  e  encaminhadas,  imediatamente,  à  Divisão  de  Padronização  e
Classificação Vegetal para controle e inutilização.

Parágrafo  único.  Qualquer  emenda  ou  rasura  invalidará  o
Certificado de Classificação, mesmo que ressalvadas.

Art. 3º - É obrigatório usar carimbo da Autarquia em todas as Notas
Fiscais,  identificando  a  unidade  de  classificação,  a  data,  o  nome  e  o  registro  do
classificador,  quando  a  classificação  for  realizada  em  “barreira”  ou  a  pedido  do
interessado.

Art.  4º -  Os produtos de origem vegetal,  em trânsito  e sujeitos à
classificação, serão, obrigatoriamente, classificados mediante exame criterioso da Nota
Fiscal, com a conferência de todas as informações relativas a: procedência, quantidade,
volume e tipo do produto.

§1º - O Certificado de Classificação deverá conter, obrigatoriamente,
além dos dados genéricos do produto: procedência, número, série, modelo, unidade da
federação e destinatário, consignados na Nota Fiscal.

§ 2º - Deverá, ainda, constar no Certificado de Classificação a placa
do caminhão e o local de retirada do produto. 



Art. 5º - O veículo interceptado com produtos agrícolas nas rodovias
estaduais  deverá  ser  encaminhado  à  unidade  de  “barreira”  mais  próxima  para
averiguação dos documentos e, se for o caso, realização da classificação.

Art. 6º - A emissão de Certificado de Classificação para embarque
imediato, em propriedade rural ou qualquer tipo de estabelecimento, deverá ser realizada
à vista da Nota Fiscal, com imediata comunicação do fato ao agente fazendário.

Art.  7º  -  A  apresentação  de  Nota  Fiscal  de  outro  Estado  da
federação para a realização da classificação vegetal, pelas unidades municipais, exige a
imediata comunicação ao agente fazendário, para controle.

Art. 8º - O local da classificação deverá refletir a exata localidade de
realização do ato classificatório ou seja: a “unidade de barreira” ou a “unidade municipal”.

Parágrafo único. Deverá ser relatada na Planilha de Classificação, a
que se refere o Anexo I desta Portaria, no campo “observações”, o local exato da coleta
da amostra do produto a ser classificado.

Art. 9º - A realização da classificação, por solicitação do interessado,
deverá  estar,  obrigatoriamente,  acompanhada  do  formulário  denominado  “Pedido  de
Classificação”, a que se refere o Anexo II desta Portaria, dele constando todos os dados
do produto, inclusive a sua exata localização, com a assinatura do solicitante.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 1996.

Antônio Cândido Martins Borges
  Diretor-Geral


