
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N.º 10.594, DE 07-01-92)

 (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)

PORTARIA Nº 1013, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.

DISCIPLINA A  EMISSÃO  DE GUIA  DE TRÂNSITO  VEGETAL  –  GTV,
PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DE MADEIRA NO ESTADO DE
MINAS GERAIS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA  -
IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IX, do Regulamento a que se
refere o Decreto nº 44.611, de 10 de setembro de 2007, 

considerando que os principais veículos de disseminação de pragas são o
trânsito e o comércio de vegetais, partes de vegetais, seus produtos e subprodutos;

considerando a necessidade de preservar áreas de importância econômica
no Estado de Minas Gerais, sem ocorrência de pragas regulamentadas;

considerando a necessidade de viabilizar o trânsito interno de cargas de
madeira sujeitas a obrigatoriedade de apresentação da Permissão de Trânsito Vegetal –
PTV;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir, nos casos especificados nesta Portaria, a utilização da
Guia de Trânsito Vegetal – GTV para o trânsito intraestadual de cargas de madeira sujeitas
à apresentação de Permissão de Trânsito de Vegetal - PTV, visando assegurar o controle
do trânsito de Pragas Quarentenárias A2 e Pragas Quarentenárias Não Regulamentadas. 

Parágrafo único - A Guia de Trânsito Vegetal - GTV, a que se refere este
artigo, é um desmembramento da Permissão de Trânsito Vegetal - PTV, e não implica em
pagamento de nova taxa.

Art. 2º - A Guia de Trânsito Vegetal - GTV poderá - a critério do IMA - ser
utilizada no trânsito intraestadual de cargas de madeira, da unidade de produção para a
unidade de processamento e/ou industrialização, nos casos especificados abaixo:

a) Quando  a(s)  unidade(s)  de  produção  e  a(s)  unidade(s)  de  processamento  e/ou
fabricação forem de propriedade ou posse (por parceria, meação ou arrendamento) da
mesma pessoa física ou jurídica.

b) O critério a ser observado pelo IMA, condição sine qua non para admitir a emissão de
GTV  para  Pinus,  é  a  comprovação  da  existência  de  um  programa  consistente  de
monitoramento da praga Sirex Noctilio nas unidades de produção. 

Art.  3º  -  As  normas  e  procedimentos  a  serem  observados  para  a
operacionalização do uso da GTV para Pinus são, no que couber, as expressas nos Anexos
I e II da Portaria nº 938, de 2 de outubro de 2008, disponível nas unidades de serviço desta
autarquia.

Art. 4º - Em hipótese alguma admite-se a emissão de GTV para cargas de
Pinus  nos  casos  de  comércio  e  trânsito  de  madeira  entre  as  unidades  de  produção  e
terceiros. 

Art.  5º  -  O  uso  indevido  da  Guia  de  Trânsito  Vegetal  -  GTV,  seu
preenchimento  incompleto  ou  com  rasura,  implicará  em  apreensão  e  destruição  dos
vegetais  e  seus  produtos,  não  assistindo  aos  infratores  direito  a  indenização  ou
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ressarcimento do prejuízo, nos termos do artigo 11, inciso IV da Lei de Defesa Sanitária
Vegetal nº 15.697, de 25/07/2005, independentemente das sanções civil e penal cabíveis.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga as
disposições em contrário.

Belo Horizonte, de 19 de agosto de 2009.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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