
PORTARIA Nº 052/93, DE ABRIL DE 1993.

TORNA OBRIGATÓRIO O EXPURGO DO ALGODÃO EM CAROÇO
NO MUNICÍPIO ONDE FOI PRODUZIDO.

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 da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando ser o expurgo um processo eficiente para o controle da
expansão da praga Bicudo do Algodoeiro, 

considerando,  ainda,  que  a  dispersão  natural  da  praga  Bicudo  do
Algodoeiro é menor que os outros meios de disseminação, 

considerando, também, a necessidade de proteger as áreas indenes
do Norte de Minas contra a praga Bicudo do Algodoeiro, 

considerando,  finalmente,  o  que  determina  o  artigo  36  do  Decreto
Federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934, combinado com o artigo 2º da Lei nº 10.594,
de 7 de janeiro de 1992, e o artigo 2º, incisos I, XII, XXIV, XXV e XXXV, do Decreto nº
33.859, de 21 de agosto de 1992,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Tornar  obrigatório  o  expurgo  do  algodão  em  caroço  no
município onde foi produzido.

Art. 2º - Determinar às Delegacias Regionais do IMA que fiscalizem a
execução do disposto nesta Portaria e requeiram, se necessário, a adoção de medidas
legais  contra  aqueles  que  contribuírem  para  a  disseminação  da  praga  Bicudo  do
Algodoeiro, 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.

INSTIUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo Horizonte,
aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral




