
PORTARIA Nº 350/99, DE  08 DE NOVEMBRO DE 1999.

FIXA VALORES DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INSPEÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO E DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XIV, para atender o disposto no artigo
2º, incisos XII, XX, XXII e XLIX do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando a necessidade de disciplinar  o trânsito de vegetais,  parte de
vegetais, produto e subproduto de origem vegetal, a fim de controlar a disseminação de pragas
no Estado de Minas Gerais,

considerando  que  a  realização  das  análises  laboratoriais  exigidas  pela
inspeção e fiscalização, como medidas de controle fitossanitário, acarretam custos para o erário
público,

considerando a Instrução Normativa nº 246, de 30 de dezembro de 1998, da
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MA,

considerando,  ainda,  os custos decorrentes das atividades de inspeção, de
fiscalização, de defesa sanitária e do controle de uso de agrotóxicos,

considerando, finalmente, a Resolução nº 515, de 24 de setembro de 1999, da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais.

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fixar  valores  de  remuneração  pela  prestação  de  serviços  desta
Autarquia,  para  as  atividades  de  inspeção,  de  fiscalização  e  de  defesa  sanitária  vegetal,
destinadas às análises fitossanitárias, à emissão de documento de Permissão de Trânsito (PT),
à emissão  de Certificado  Fitossanitário  de Origem (CFO),  com base na Unidade  Fiscal  de
Referência – UFIR, na forma abaixo:

I - Análise fitossanitária ................................................................85 UFIR(s).
  II - Emissão de Permissão de Trânsito - PT de vegetais, parte de vegetais,

produto e subproduto de origem vegetal ..................................................................... 10 UFIR(s).
  III - Emissão do Certificado Fitossanitário de Origem – CFO ..... 0,5 UFIR/Km

rodado.
IV - Inspeção da produção de mudas de café/1000 mudas:

    a) viveiros até 20.000 mudas .................................................. 2 UFIR(s);
    b) viveiros até 20.001 até 200.000 mudas ............................1,5 UFIR(s);
    c) viveiros com mais de 200.000 mudas ......................................1 UFIR.



Art. 2º - 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, aos
08 (oito) dias do mês de novembro de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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