
 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
(AUTARQUIA   CRIADA  PELA   LEI   Nº   10 .594,  DE 07.10.92)

PORTARIA Nº 399, DE  24 DE  AGOSTO  DE 2000.

ALTERA  A  PORTARIA  Nº  363/2000,  DE  11/01/2000,  NA
PARTE  REFERENTE  AS  NORMAS  E  PADRÕES  PARA  A
PRODUÇÃO DE MUDAS DE BANANEIRAS.

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 n.º 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto no artigo 2º,
inciso VIII, do mesmo diploma legal e dar cumprimento ao que prescreve o artigo 2º da Lei
10.594, de 7 de janeiro de 1992, viabilizando, assim, a atividade de inspeção da produção
de sementes e mudas de fruteiras,  a que se refere o Anexo XV, inciso IV,  do citado
Decreto n.º 33.859/92, 

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

considerando  que  as  mudas  provenientes  de  bananais
existentes  não  atendem  aos  padrões  fitossanitários  necessários  ao  sucesso  da
bananicultura,

considerando que o comércio de mudas de micropropagação in
vitro ocorre muitas vezes em condições especiais e, geralmente, através de contrato entre
as partes, 

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar as normas e padrões para a produção de mudas
certificadas e fiscalizadas de bananeira contidos na Portaria nº 363/2000, de 11 de janeiro
de 2000.

Art. 2º - As normas e 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 - As demais normas e padrões estabelecidos na Portaria
nº 363/2000, de 11 de janeiro de 2000, permanecem inalterados.

Art. 4º - 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 24  dias do mês  de agosto de 2000.
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