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PORTARIA Nº  936, DE 2 DE OUTUBRO DE 2008.

DISCIPLINA A ENTRADA,  O COMÉRCIO E O TRÂNSITO DE PLANTAS,  FRUTOS,
FLORES DE CORTE E MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DAS ESPÉCIES HOSPEDEIRAS
DA MOSCA NEGRA DOS CITROS 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 frutos, flores de corte
e  materiais de propagação das espécies hospedeiras da Mosca Negra dos Citros do Estado de
Minas Gerais;

considerando  os prejuízos  econômicos  que  podem causar as pragas Quarentenárias
A2 ( presentes );

considerando  que  a  disseminação  de  pragas  ocorre  em  qualquer  parte  da  planta,
principalmente por meio de material propagativo;

considerando o disposto nas Instruções Normativas nº 55, de 04 de dezembro de 2007;
nº 54, de 04 de dezembro de 2007; nº 52, de 20 de novembro de 2007; nº 59, de 20 de dezembro
de  2007; e  nº 23, de  29 de abril de 2008, expedidas pelo Ministério da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento - 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 das áreas de produção de frutos, flores de corte e
material de propagação, exceto sementes e material in vitro, das espécies hospedeiras da mosca
negra dos citros (Aleurocanthus  woglumi)  constante  da lista  oficial  de  Pragas Quarentenárias
Presentes no Brasil. 

Parágrafo único. Quando se tratar de mudas produzidas para plantio próprio, o produtor
deverá apresentar ao IMA a declaração comprobatória para essa finalidade.

Art. 2º. A entrada, o comércio e o trânsito de plantas, frutos, flores de corte e material de
propagação, exceto sementes e material in vitro, das espécies hospedeiras da Mosca Negra dos
Citros,  em  território  mineiro,  ficam  condicionadas  à  Permissão  de  Trânsito  Vegetal  -  PTV,
fundamentada no Certificado Fitossanitário de Origem - CFO ou no Certificado Fitossanitário de
Origem Consolidado - CFOC.

Parágrafo único. São espécies hospedeiras da Mosca Negra dos Citros: abacate, álamo,
amora,  ardisia,  bananeira,  buxinho,  café,  caju,  carambola,  cherimóia,  citros,  dama  da  noite,
gengibre,  goiaba,  graviola,  grumixama,  hibisco,  jasmim-manga,  lichia,  louro,  mamão,  manga,
maracujá, marmelo, murta, pêra, pinha, romã, rosa, sapoti e uva.

Art.  3º.  Para  as  plantas,  flores  de  corte  e  material  de  propagação  das  espécies
hospedeiras da mosca negra dos citros deverá constar no CFO, CFOC e na PTV a seguinte
Declaração Adicional: “não se observaram sinais de Aleurocanthus woglumi no local de produção
durante os últimos seis meses e a partida foi inspecionada, encontrando-se livre da praga”.
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Parágrafo único. O material a que se refere o caput deste artigo, em trânsito por áreas de
ocorrência  da praga,  deverá  ser  transportado em veículo  lonado,  caminhão tipo  baú ou com
proteção de tela de malha antiafídeo. 

Art.  4º.  Os frutos de plantas  hospedeiras  poderão transitar,  desde que sem folhas  e
partes de ramos e acompanhados de PTV, fundamentada em CFO ou CFOC, com a seguinte
Declaração Adicional:  “Os frutos foram submetidos  a processo de seleção para a retirada da
folhas e partes de ramos e a partida encontra-se livre de Aleurocanthus woglumi”.

Art. 5º. 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. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2008.

                                                          Altino Rodrigues Neto
                                                                    Diretor-Geral
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