
PORTARIA Nº 055/93, DE 26 DE ABRIL DE 1993.

PROIBE  A  ENTRADA DE CAFÉ ORIUNDO DO CONTINENTE
AFRICANO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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 art.  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 contra a introdução de doenças e pragas exóticas,

considerando  a  ocorrência  dentre  outros  patógenos  do
“Colletothricum  coffeanum”  variedade  “Virulans”  e  de  outras  raças  fisiológicas  da
“Hemileia vastatrix” no Continente Africano e exóticas no País, 

considerando que a pesquisa nacional desenvolveu variedades de
café resistentes às 8 (oito) raças “Hemileia vastatrix”, existentes no País,

considerando o risco da introdução de uma nova raça fisiológica
da  “Helmileia  vastatriz”  na  cultural  do  café,  que  pode  causar  duplo  prejuízo  pela
capacidade destrutiva ou pela quebra da resistência das variedades cultivadas, 

considerando a necessidade de atender os termos da Resolução
nº 14/79 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que
dispõe sobre a Convenção Internacional para a proteção dos vegetais, promulgada pelo
Decreto Federal nº 318, de 31 de outubro de 1991,

considerando o disposto no Decreto Federal nº 24.114, de 12 de
abril de 1934, que regulamenta a Defesa Sanitária Vegetal, 

considerando  o  disposto  na Portaria  nº  8,  de  12  de  janeiro  de
1993,  do  Ministério  da  Agricultura,  do  Abastecimento  e  da  Reforma  Agrária,  que
condiciona a importação de vegetais e de produtos vegetais somente de países onde
não existem doenças ou pragas, cuja introdução no Brasil represente risco fitossanitário
para a agricultura nacional, 

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



RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica proibida a entrada de café oriundo do Continente
Africano no Estado de Minas Gerais, visando proteger o Parque Cafeeiro mineiro contra
a introdução de doenças e pragas exóticas.

Art. 2º - Determinar às Delegacias Regionais desta autarquia que
fiscalizem  o  cumprimento  do  disposto  nesta  Portaria,  requerendo,  se  necessário,
providências junto à autoridade policial, nos termos do artigo 259 do Código Penal.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 046/93, de 22 de março de 1993.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


