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PORTARIA IMA Nº 1664, de 14 de outubro de 2016. 

Altera as portarias IMA nº 1.434/2.014, nº 1.649/2016 

e nº 1.650/2016. 

O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), no uso das atribuições que 

lhe confere o artigo 12, incisos I, IV e IX do regulamento a que se refere o Decreto nº 45.800, de 

6 de dezembro de 2011, com nova redação dada pelo Decreto nº 12.969, de 14 de março de 

2016, tendo em vista a necessidade de adequar as portarias IMA nº 1.434, de 24 de setembro de 

2.014, nº 1.649, de 18 de agosto de 2016 e nº 1.650 de 18 de agosto de 2016, RESOLVE: 

Art. 1º - A ementa da portaria IMA nº 1.434, de 24 de setembro de 2014, passa a vigorar 

com a seguinte redação: Estabelece procedimentos para inspeção fitossanitária nos pomares de 

mamoeiro (Carica papaya L.), para identificar e eliminar as plantas infectadas pelos Vírus da 

meleira (Papaya meleira vírus - PMeV) e do Mosaico ou Mancha Anelar (Papaya ringspot vírus 

– type P- PRSV-P), em municípios produtores de mamão.  

Art. 2º - O artigo 1º da portaria IMA nº 1.434, de 24 de setembro de 2014, passa a vigorar 

com a redação abaixo:  

Art. 1º - Ficam instituídas medidas fitossanitárias para a prevenção e o controle do vírus da 

Meleira e do Mosaico ou Mancha Anelar do mamoeiro Carica papaya L. nos municípios de 

Corinto, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Lassance, Matias Cardoso, Nova Porteirinha, Pirapora, 

Porteirinha, Várzea da Palma e Verdelândia, no Estado de Minas Gerais.  

Art. 3º - O artigo 13 da portaria IMA nº1.649 de 18 de agosto de 2016, passa a vigorar com 

a redação abaixo:  

Art. 13 - A coleta de amostras das folhas das mudas de citros e a remessa para análise em 

laboratório credenciado deverá ser realizada nos meses de janeiro e junho de cada ano, pelo 

Engenheiro Agrônomo responsável pela emissão do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) 

ou Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC), de acordo com a metodologia 

abaixo.  

I - as amostras serão compostas, coletadas por unidade de produção (UP) ou lote. 

II - para cada 200 mudas, coletar em zig-zag, o mínimo de 10 folhas que serão colocadas 

em um saco plástico. 

III - coletar as folhas baixeiras, priorizando sintomas tais como: amareladas, mosqueadas e 

déficit nutricional.  

IV - ao final da coleta na UP ou lote, misturar bem as folhas coletadas e retirar uma parcela 

de no mínimo 10 folhas que serão enviadas para o laboratório.  

V – para cada UP ou lote deverá ser enviada uma amostra para análise laboratorial. 
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§ 1º - Nos meses de abril e outubro de cada ano o IMA realizará coleta de amostras fiscais 

das folhas das mudas de citros para análise em laboratório oficial de acordo com a metodologia 

acima descrita.  

§2º - O laudo laboratorial fundamentará a emissão de CFO ou CFOC e deverá ser 

obrigatoriamente encaminhada ao escritório do IMA.  

Art. 4º- Os artigos 13 e 14 da portaria IMA nº1.650, de 18 de agosto de 2016, passa a 

vigorar com a redação abaixo:  

Art. 13 - Os estabelecimentos que comercializem agrotóxico, componentes e afins deverão 

estar credenciados em posto ou central de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e 

afins, devidamente licenciado no órgão estadual do meio ambiente, situado em local cujas 

condições de acesso não dificultem a devolução feita pelos usuários.  

§ 1º - O descumprimento do previsto no caput implica na suspensão do registro do 

estabelecimento comercial no IMA, consoante art. 30, inciso V, do Decreto 41.203/2000. 

§ 2º - O usuário deverá manter a disposição do IMA o comprovante de devolução e 

recebimento de embalagens, no qual deverá conter as informações necessárias para identificação 

de: usuário, quantidade e tipo de embalagem, data e local de devolução das embalagens vazias de 

agrotóxico e afim e respectivas tampas.  

Art. 14 - O detentor de produto agrotóxico e afim impróprio para uso ou em desuso, deverá 

efetuar a devolução das embalagens contendo produto nessas condições, na mesma unidade de 

recebimento em que fizer a devolução das embalagens vazias, indicadas na Nota Fiscal emitida 

pelo estabelecimento comercial que efetuou a venda, devidamente licenciada e adequada no 

órgão estadual do meio ambiente. 

§ 1º - A devolução pelo detentor de produto referido no caput, será feita no prazo de até 

cento e oitenta (180) dias após notificação feita pelo IMA;  

§ 2º - Caso a unidade de recebimento indicada na Nota Fiscal não se encontre devidamente 

licenciada e adequada no órgão estadual do meio ambiente, o IMA notificará as empresas 

titulares de registro, produtoras dos agrotóxicos para proceder o recolhimento dos produtos no 

prazo de cento e vinte (120) dias;  

§ 3º - A devolução de que trata o caput se aplica apenas a produtos legalmente adquiridos 

pelo detentor do produto;  

§ 4º - Após a devolução o detentor deverá encaminhar cópia do respectivo comprovante ao 

IMA;  

§ 5º - Nos casos em que não houver possibilidade de identificação ou responsabilização da 

empresa titular de registro, produtora ou comercializadora, tais como produtos falsificados, 

contrabandeados ou apreendidos pela fiscalização por roubo, o detentor assumirá a 

responsabilidade e os custos referentes a quaisquer procedimentos para destinação 

ambientalmente correta, definidos pela autoridade fiscalizadora.  
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Art. 5º - Fica excluído o item III do art. 2º do anexo único da portaria IMA nº 1.650, de 18 

de agosto de 2016. 

Art. 6º - O § 9º do artigo 2º do anexo único da portaria IMA nº 1.650, de 18 de agosto de 

2016, passa a vigorar com a redação abaixo:  

§º 9º - Utilizar equipamentos ou instalações exclusivas de refrigeração para 

armazenamento de agrotóxicos biológicos, dentro do depósito, caso tenha essa exigência no 

rótulo do produto.  

Art. 7º - O § 1º do Art. 4º do Anexo Único da portaria IMA nº 1.650, de 18 de agosto de 

2016, passa a vigorar com a redação abaixo:  

§ 1º - Depósito com área maior que 20 (vinte) m2 deve seguir as mesmas exigências de 

armazenamento constantes no art. 2º.  

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2016. 

Marcílio de Sousa Magalhães 

         Diretor-Geral - IMA 

 


