
PORTARIA Nº 046/93, DE 22 DE MARÇO DE 1993.

CONDICIONA A ENTRADA, EM TERRITÓRIO MINEIRO, DE CAFÉ
IMPORTADO DO CONTINENTE AFRICANO À APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO SANITÁRIO.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, 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, inciso XII, 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  proteger  o  parque  cafeeiro  do
Estado de Minas Gerais, 

considerando, ainda, que o patógeno “ Colletothricum coffeanum”,
variedade “virulans”, é um fungo de rápida dispersão natural,

considerando,  também,  que  este  patógeno,  se  identificado  no
produto,  encontrará  condições  ambientais  e  climáticas  favoráveis  ao  seu
desenvolvimento,  com  drásticas  conseqüências,  podendo,  inclusive,  inviabilizar  a
cafeicultura mineira, 

considerando,  todavia,  que a  doença provocará  uma retração da
área cafeeira cultivada, decorrente da ação do “Colletothricum”, 

considerando, outrossim, que a eficiência da desinfecção por meios
físicos  e  químicos  dos  lotes  do  café  importado  não  oferece  segurança  sanitária
necessária à proteção da cafeicultura mineira, 

considerando,  finalmente,  o  que determina o  artigo  2º,  da  Lei  nº
10.594, de 7 de janeiro de 1992, e artigo 2º,  incisos I,  XII,  XXIV, XXV e XXXV, do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

RESOLVE:

Art.  1º  -  A  entrada,  em território  mineiro,  de  Café  importado  do
Continente Africano fica condicionada à apresentação de Atestado Fitossanitário  para
o fungo “ Colletothricum coffeanum”, variedade “virulans”.

Parágrafo único. É facultado ao Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA - a coleta de amostras do produto indicado neste artigo para análise laboratorial e
liberação ou não dos “containeres”. 



Art. 2º - Determinar às Delegacias Regionais do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - que fiscalizem a execução do disposto nesta Portaria e requeiram,
se necessário, a adoção de medidas legais contra aqueles que, contribuírem para a
introdução  e  disseminação  do  patógeno  “Colletothicum  coffeanum”,  variedade
“virulans”, a fim de que sejam incursos nas penas previstas no artigo 259 do Código
Penal.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 
INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGORPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo

Horizonte, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


