
PORTARIA Nº 363/2000, DE 11 DE JANEIRO DE 2000.

DISPÕE SOBRE NORMAS E PADRÕES PARA PRODUÇÃO
DE SEMENTES E MUDAS DE FRUTEIRAS.

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO 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, para atender ao disposto no artigo 2º, inciso
VIII, do mesmo diploma legal e dar cumprimento ao que prescreve ao artigo 2º da Lei 10.594,
de  7  de  janeiro  de  1992,  viabilizando,  assim,  as  atividades  de  inspeção  da  produção  de
sementes e mudas de fruteiras, a que se refere o Anexo XV, inciso IV, do citado Decreto nº
33.859,/92,

considerando o que estabelece o artigo 3º e seu parágrafo 3º,
artigo 19, inciso I; e artigo 28, inciso I do Decreto Federal nº 81.771, de 7 de junho de 1978,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam fixadas as normas e os padrões para a produção
de sementes fiscalizadas de coqueiro, de mudas certificadas de bananeira e citros e de mudas
fiscalizadas de abacaxi, bananeira, citros, coqueiro e mangueira, de acordo com as exigências
constantes  da  Portaria  nº  193,  de  2  de  julho  de  1980,  do  Ministério  da  Agricultura  e  do
Abastecimento.

Art. 2º - As normas e os padrões aprovados por esta Portaria
ficam  à  disposição  dos  interessados  na  Divisão  de  Inspeção  e  Fiscalização  Vegetal  da
Superintendência de Produção Vegetal desta Autarquia.   

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
e revoga as disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 095/94, de 7 de janeiro de
1994, nº 215/96, de 6 de agosto de 1996 e nº 301/98, de 19 de outubro de 1998.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 11 (onze) de janeiro de 2000.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral Substituto
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