
PORTARIA Nº 343/99, DE 1º DE SETEMBRO DE 1999.

ESTABELECE  NORMAS  APLICÁVEIS  PARA  O
CREDENCIAMENTO  DE  PROFISSIONAIS  PARA
EMISSÃO  DE  CERTIFICADO  FITOSSANITÁRIO  DE
ORIGEM.

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, em cumprimento ao que prescreve
o artigo  2º,  incisos  XII  e  XIII,  do  mesmo diploma legal,  bem como para  atender  o
previsto no artigo 2º, da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, e

considerando  o  aumento  das  exigências  quanto  a
sanidade dos vegetais,

considerando que a disseminação e dispersão de pragas
ocorrem de uma região para outra, principalmente, quando o lote do produto estiver
desacompanhado dos documentos sanitários,

considerando a Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998,
que acrescenta dispositivos referentes à defesa agropecuária à Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola,

considerando o que estabelece a Instrução Normativa nº
246, de 30 de dezembro de 1998, do Ministério da Agricultura,

considerando,  finalmente,  o  contido no Regulamento de
Defesa Sanitária Vegetal, baixado pelo Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de
1934,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica proibida a emissão de documentos sanitários
vegetais, no Estado de Minas Gerais, por profissionais não credenciados pelo IMA.

  
Parágrafo único. A proibição a que se refere este

artigo será analisada pelo IMA, quando na região não houver técnicos credenciados.

Art. 2º - Fica proibida a emissão de documentos sanitários
para áreas interditadas pelo IMA.

Art.  3º -  O IMA poderá suspender o credenciamento do
profissional, junto à Autarquia, quando este não atender às normas estabelecidas.



Art.  4º  -  O  rechaço  de  carga,  devido  a  problemas
sanitários, é de responsabilidade do profissional que emitiu o Certificado de Origem ou
a declaração solicitada pelo IMA. 

Art. 5º - O descumprimento das disposições desta Portaria
implica em aplicação das penalidades constantes no artigo 259 do Código Penal,  e
outras previstas em Lei.

Art.  6º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

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

INSTITUTO  MINEIRO DE AGROPECUÁRIA  –  IMA,  em
Belo Horizonte, ao 1º (primeiro) dias do mês de setembro de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral    
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