
PORTARIA Nº 332/99, DE 1º DE JUNHO DE 1999.

INTERDITA,  POR MEDIDA SANITÁRIA,  A  PRODUÇÃO,
O TRÂNSITO E O COMÉRCIO DE MUDAS, SEMENTES,
PORTA-ENXERTOS, BORBULHAS E FRUTAS CÍTRICAS,
PRODUZIDOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

O  DIRETOR-GERAL,  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I
e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

considerando o que estabelecem os incisos XII,  XXXIV e
XXXV do artigo 2º do mesmo diploma legal, para atender o disposto no artigo 2º da
Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando que a  bactéria  Xanthomonas axonopodis
p.v. citri foi detectada no município de Fronteira e Frutal, Estado de Minas Gerais e,
visando impedir a sua disseminação no território mineiro,

considerando a fácil dispersão da bactéria  Xanthomonas
axonopodis p.v. citri, agente causal da doença cancro cítrico, 

considerando que a bactéria  Xanthomonas axonopodis
p.v.  citri  pode  estar  presente  em  todos  os  materiais  cítricos  e  não  apresentar
sintomas,

considerando, ainda, que esta doença não tem tratamento
sob o ponto de vista agronômico, podendo causar grandes prejuízos à citricultura
mineira,

considerando, finalmente, o que estabelece o Regulamento
da Defesa Sanitária Vegetal,  aprovado pelo Decreto Federal nº 24.114, de 12 de
abril de 1934,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica interditada toda propriedade com ocorrência
de cancro cítrico, para a produção, o trânsito e o comércio de material cítrico, em
todo o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo  único.  A  interdição  de que  trata  este  artigo
refere-se ao trânsito e ao comércio de mudas, sementes, porta-enxertos, borbulhas
e frutas cítricas, em todo o território mineiro.



Art. 2º - Todo material cítrico proveniente de propriedade
com ocorrência de cancro cítrico, em trânsito no Estado de Minas Gerais, destinado
à comercialização interna, será apreendido e destruído, não assistindo aos infratores
quaisquer direitos de indenização ou de ressarcimento de prejuízo, nos termos do
artigo 3º do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992.

 
§ 1º - Os frutos cítricos produzidos na propriedade com

ocorrência de cancro cítrico, somente poderão ser destinados à indústria se forem
transportados em caminhão baú ou lonado e lacrado, acompanhado de Permissão
de Trânsito.

§  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  no  parágrafo
anterior  implica  na  apreensão  e  destruição  dos  frutos  cítricos,  não  cabendo
nenhuma indenização ao infrator.

Art. 3º -  O descumprimento das disposições desta Portaria
implica em aplicação das penalidades constantes no artigo 259 do Código Penal, e
outras previstas por lei.

 
Art.  4º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação e revoga as disposições em contrário, especialmente a Portaria     nº
329/99, de 17 de maio de 1999.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA, em Belo
Horizonte, ao  1º (primeiro)  dia do mês de  junho de 1999.

Eduardo Antônio Pinto Campelo
Diretor-Geral


