
PORTARIA NO  422/2001, DE 03 DE JANEIRO DE 2001.

CRIA  CÂMARAS  ESPECIALIZADAS  NO  PROGRAMA
MINEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM E QUALIDADE
DO CAFÉ - CERTICAFÉ

O Diretor Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, no
uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de dotar o Conselho
Executivo  do  CERTICAFÉ  de  instrumentos  viabilizadores  de  tomadas  de
decisão ágeis e seguras, tendo por base os conhecimentos armazenados nos
vários  segmentos  da  cadeia  produtiva  da  cafeicultura  no  Estado  de  Minas
Gerais,

RESOLVE:

Capítulo I

Das Câmaras

Art. 1º - Para as tomadas de decisão do Conselho Executivo do
CERTICAFÉ ficam criadas Câmaras Especializadas assim denominadas:

I. Câmara  de  Certificação  de
Café;

II. Câmara  de  Promoção  e
Marketing;

III. Câmara  de  Produtos
Industrializados;

IV. Câmara  de  Tecnologia  e
Processos;

V. Câmara de Cafés Orgânicos e
Especiais.

Capítulo II

Da Composição

Art. 2º - As Câmaras serão compostas por membros indicados
pelo Conselho e entidades públicas ou privadas convidadas, constituindo um
colegiado multidisciplinar de notória especialização.

Art.  3º  -  Cada Câmara terá um Presidente e um Secretário,
escolhidos entre seus membros e comunicados ao Presidente do Conselho
Executivo.



Art. 4º - As Câmaras se reunirão ordinariamente uma vez por
bimestre e, extraordinariamente, quando convocadas pelo seu Presidente ou
pela maioria simples de seus membros.

Art. 5º - Os membros das Câmaras terão mandato coincidente
com o dos membros do Conselho Executivo.

Parágrafo único. Perderá o mandato, e será solicitada
sua  substituição,  o  membro  que  deixar  de  comparecer  a  duas  reuniões
consecutivas  ou  a  quatro  alternadas  no  ano,  sem  prévia  e  justificada
comunicação, por escrito.

Art. 6º - As conclusões das Câmaras deverão ser submetidas à
apreciação e aprovação do Conselho Executivo.

Art.  7º  -  O  Presidente  da  Câmara  poderá  solicitar  a
manifestação de representante de órgão ou entidade governamental e de setor
organizado  da  sociedade  civil,  sem representação  no  colegiado,  acerca  de
assunto relacionado com os seus objetivos.

Capítulo III

Da Competência

Art. 8º - Compete à Câmara de Certificação de Café:
I  -  analisar  os  pedidos  de  cassação  e  do  direito  de  uso  do

certificado de origem e qualidade,
II - viabilizar o crescimento da comercialização de café certificado;
III - apoiar as Entidades Certificadoras em seus trabalhos;
IV  -  estudar  mecanismos  para  estimular  a  certificação  pelo

produtor;
V -  estudar  maior  participação de todos os  elos  da cadeia  do

agronegócio café na certificação;
VI  -  interagir  com  os  setores  produtivos  e  cooperativos  para

aderirem ao programa;
VII - definir os procedimentos de certificação a serem adotados

pelas Entidades Certificadoras, visando possibilitar  rastreabilidade dos cafés
certificados;

VIII - exercer outras atividades afins.

Art. 9º - Compete à Câmara de Promoção e Marketing:
I - estabelecer estratégias de ações de marketing para estimular a

procura e valorização dos cafés certificados;



II - desenvolver marketing de cafés certificados de Minas Gerais
específico para as regiões cafeeiras, de forma a valorizar os cafés e identificá-
los pela origem;

III  -  estimular  o  desenvolvimento  de  eventos  e  ações  para  a
valorização dos cafés regionais, visando melhor atender os consumidores;

IV - desenvolver estudos para orientar a criação das “cartas de
café  de  minas”,  usando  procedimentos  semelhantes  aos  adotados  com os
vinhos;

V - desenvolver atividades para valorizar as regiões produtoras,
as marcas coletivas ou comerciais de cafés certificados, estabelecendo maior
identidade destes cafés com os consumidores;

VI - propor programa geral de Marketing dos cafés certificados em
Minas Gerais, interagindo com os programas de marketing dos Cafés do Brasil;

VII - exercer outras atividades afins.

Art. 10 - Compete à Câmara de Produtos Industrializados:
I  -  desenvolver  ações  para  incentivar  a  industrialização  e

comercialização de cafés mineiros certificados;
II - desenvolver estudos visando simplificar e reduzir os encargos

tributários para os cafés CERTIFICADOS;
III  -  estabelecer mecanismos de incentivo para as indústrias de

torrefação que trabalharem com o café mineiro certificado;
IV  -  estabelecer  incentivos  à  comercialização  interna  de  cafés

certificados;
V  –  incentivar  a  criação  de  novas  tecnologias  para  a

industrialização  do  café  certificado,  objetivando  a  valorização  de  suas
características;

VI - estimular indústrias a lançar produtos de origem e qualidade
certificadas;

VII  -  criar  mecanismos de informação ao consumidor  sobre as
peculiaridades dos cafés produzidos em cada região do Estado, em sintonia
com a Câmara de Promoção e Marketing;

VIII - exercer outras atividades afins.

Art. 11 - Compete à Câmara de Tecnologia e Processos:
I – discutir e propor os sistemas de produção de café para cada

região produtora;
II - definir o fluxograma da cadeia produtiva do agronegócio do

café no Estado e identificar os pontos críticos para a certificação;
III  -  estabelecer estratégias para adequação do relacionamento

entre os setores de produção e indústria, para identificar e atender exigências
dos consumidores;

IV  -  estabelecer  parâmetros  para  orientar  as  Entidades
Certificadoras na conscientização dos interessados na certificação;

V - efetuar estudos para viabilizar a produção sustentável, social e
ecologicamente correta;



VI - exercer outras atividades afins.

Art. 12 - Compete à Câmara de Cafés Orgânicos e Especiais:
I  -  estimular  demanda  e  a  produção  de  Cafés  Orgânicos  e

Especiais;
II - descrever metodologias de caracterização e padronização de

Cafés Orgânicos e Especiais;
III  -  estimular  o  setor  cafeeiro  para  a  produção  de  Cafés

Orgânicos e Especiais;
IV - descrever normas para a produção, colheita, armazenamento,

secagem e preparo de Cafés Orgânicos e Especiais (sistema de produção);
V - buscar a ampliação da competitividade dos Cafés Orgânicos e

Especiais;
VI  -  desenvolver  trabalhos  para  ajustar  a  oferta  de  Cafés

Orgânicos e Especiais às demandas;
VII  –  interagir  com  entidades  certificadoras  já  existentes  e

reconhecidas no mercado;
VIII - exercer outras atividades afins.

Art. 13 - As Câmaras de Trabalho são subordinadas diretamente
ao  Conselho  Executivo  do  CERTICAFÉ,  e  as  propostas  apresentadas  e
referendadas  pelo  Conselho  serão  oficializadas  pelo  IMA,  desde  que  não
contrariem norma legal ou dispositivo de defesa sanitária.

Art. 14 - 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
03 (três) dias do mês de janeiro de 2001.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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