
PORTARIA Nº 061/93, DE 7 DE MAIO DE 1993.

BAIXA NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO
DE MUDAS FRUTÍFERAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -
IMA, no uso de atribuições que lhe confere o artigo 19, inciso XI, combinado com o
disposto no artigo 2º, incisos II e XIV do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,
que contém o Regulamento da Autarquia, para dar cumprimento ao disposto pelo artigo
2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, e no artigo 2º, inciso XXIV, do Decreto nº
33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando  que  podem  ser  encontradas  expostas  à  venda  mudas
frutíferas contaminadas por pragas e doenças,

considerando a existência de mudas frutíferas fora dos padrões oficiais, 

considerando que compete ao IMA assegurar ao consumidor de mudas
frutíferas produto sadio, identificado e de origem conhecida, 

considerando que as condições de armazenamento das mudas é um fator
que pode comprometer sua qualidade,

considerando, finalmente, o que estabelece o artigo 1º e seu parágrafo
único da Lei nº 6.507, de 19 de dezembro de 1977, e os artigos 40 e 42 do Decreto nº
81.771, de 7 de junho de 1978, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  O  estabelecimento  comercial  de  mudas  frutíferas  deverá
apresentar:

a)  área  compatível  com  o  volume  de  mudas  frutíferas  a  serem
estocadas;

b) cobertura permitindo a passagem de 50% (cinqüenta por cento)
de luminosididade; 

c) piso permeável e drenagem;
d) boa ventilação;
e) água de boa qualidade para a irrigação das mudas;
f) equipamentos adequados para controle fitossanitário;
g) distribuição das mudas de forma a facilitar a inspeção unitária
h)  prova  de  controle  diário  do  estoque  e  do  destino  das  mudas

comercializadas;
i) número de registro no IMA do estabelecimento e do produtor da

muda consignado na Nota Fiscal.



 

Art. 2º - O comerciante que não atender as disposições do artigo anterior
fica sujeito à interdição nos termos do Anexo XVI, inciso III, do Decreto nº 33.859, de 21
de agosto de 1992, e às sansões previstas no artigo 2º, incisos XIV, XVIII e XXIV, do
mesmo diploma legal.

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

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, aos 7 (sete) dias do
mês de maio de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


