
                               
                                  INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

                                                      (AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 7-1-1992)
                                                                     (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)

PORTARIA Nº  935, DE 2 DE OUTUBRO DE 2008.

DISCIPLINA A PRODUÇÃO, O ARMAZENAMENTO, A ENTRADA, O COMÉRCIO E O
TRÂNSITO  DE  MATERIAL  DE  BATATA  (BATATA-SEMENTE,  MATERIAL  DE
REPRODUÇÃO VEGETAL DE BATATA RESERVADO PARA USO PRÓPRIO E BATATA
PARA CONSUMO) 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 baixado pelo Decreto nº 44.611,
de 10 de setembro de 2007, e

considerando a necessidade de proteger as áreas de produção de batata do Estado de
Minas Gerais;

considerando os prejuízos potenciais que podem causar as pragas Não Quarentenárias
Regulamentadas que são transmitidas pela batata-semente e pelo material de reprodução vegetal
de batata reservado para uso próprio;

considerando que a disseminação de pragas ocorre principalmente por meio de material
propagativo;

considerando o artigo 5º  da Lei Federal nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e o § 1º do
artigo 114 do seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº  5.153, de 23 de julho de 2.004;

considerando os padrões estabelecidos na Instrução Normativa nº 12, de 10 de junho de
2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA;

considerando o disposto nas Instruções Normativas nº 55, de 04 de dezembro de 2007,
e nº 54, de 04 de dezembro de 2007, do MAPA, e no Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de
1934;

considerando o que estabelece a Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal nº 15.697, de
25 de julho de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica obrigatório o cadastro dos campos de produção de batata do Estado, quando
destinados à produção de batata-semente ou de material de reprodução vegetal reservado para
uso próprio.  

Parágrafo único.  Entende-se por  material  de reprodução vegetal  de  batata  reservado
para uso próprio o material de propagação proveniente da multiplicação de batata-semente  nos
termos do artigo 115 do Regulamento da Lei Federal nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, aprovado
pelo Decreto 5.153 de 23 de julho de 2.004.

Art.  2º.  A   entrada,  o  comércio  e  o  trânsito  de   batata-semente  e  de   material  de
reprodução  vegetal  de  batata  reservado  para  uso  próprio,  em  território  mineiro,  ficam
condicionados   à  Permissão  de  Trânsito  Vegetal  -  PTV,  fundamentada  no  Certificado
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Fitossanitário  de  Origem  -  CFO,  Certificado  Fitossanitário  de  Origem  Consolidado  -  CFOC,
Certificado Fitossanitário - CF ou em outra PTV.

§ 1º  Deverá constar nas declarações adicionais do CFO, CFOC, CF e da PTV, que a
batata-semente e o material de reprodução vegetal de batata reservado para uso próprio atendem
os limites de tolerância conforme anexo da Instrução Normativa n° 12, de 10 de junho de 2005 do
MAPA  para  as  pragas:  PVX  vírus,  PVY  vírus,  PLRV  vírus,  PVS  vírus, Alternaria  spp.,
Cylindrocladium  spp, Erwinia  spp., Fusarium solani (tipo eumartii),  Fusarium  spp., Meloidogyne
spp,  Phytophothora  infestans  ,Pratylenchus spp, Ralstonia  solanacearum,  Rhizoctonia  solani,
Spongospora subterrânea,  Streptomyces spp e Helminthosporium solani.

§ 2º Quando se tratar de material de reprodução vegetal de batata reservado para uso
próprio,  a  tolerância  prevista  no  §1º deverá  atender  aquela  estabelecida  para  a  categoria
Certificada de 2a Geração.

§ 3º  Para a emissão de PTV o interessado deve apresentar, além do CFO, o laudo de
diagnóstico fitossanitário emitido por laboratório credenciado no MAPA. 

§ 4º Não se aplica o disposto no caput, a batata destinada ao consumo.

§ 5o Entende-se por batata-consumo o material que apresente as características abaixo.

a) Qualquer batata que seja destinada ao mercado consumidor, cuja finalidade não seja
para o plantio;

b) Batata lavada;

c) Batata transportada a granel;

d) Batata com terra, não classificada com destino a lavadora;

e) Batata escovada em embalagens acima de 30 kg e classificadas.

Art. 3º. As Unidades de Consolidação - UC, usadas para o armazenamento de batata-
semente e de material de reprodução vegetal de batata reservado para uso próprio, deverão ter
controle do estoque e do respectivo documento sanitário.

Art. 4º. O descumprimento do disposto nesta Portaria resultará na adoção compulsória
das medidas que o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA julgar necessárias para impedir  a
disseminação e multiplicação das pragas, além de multa e das sanções previstas no artigo 11 da
Lei de Defesa Sanitária Vegetal nº 15.697, de 25 de julho de 2005, sem prejuízo das sanções civil
e penal cabíveis.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2008.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral

 

AV. DOS ANDRADAS Nº 1220  -  CENTRO  -  BELO HORIZONTE/MG  -  CEP:  30120 - 010
PABX:  (31)  3213 - 6300


	PABX: (31) 3213 - 6300
	
	INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
	


