
                               
                                  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 937, DE 2 DE OUTUBRO DE 2008.

DISCIPLINA A PRODUÇÃO EM VIVEIRO TELADO, A ENTRADA, O COMÉRCIO E O TRÂNSITO
DE MUDAS, PORTA-ENXERTOS E BORBULHAS DE ESPÉCIES CÍTRICAS NO ESTADO DE
MINAS GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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, e

considerando a necessidade de proteger as áreas de produção de citros, ainda sem a ocorrência
da praga Huanglongbing (HLB), também conhecida como Greening, no Estado de Minas Gerais;

considerando que a produção de material propagativo em viveiro sob telado diminui o risco da
disseminação da praga; 

considerando ainda, o disposto nas Instruções Normativas nº 32, de 29 de setembro de 2006; nº
52, de 20 de novembro de 2007; nº 55, de 04 de dezembro de 2007; nº 54, de 04 de dezembro de 2007;
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 dos viveiros de produção de porta-enxertos, dos viveiros de
produção de mudas, das borbulheiras e das plantas matrizes de citros.  

 Art. 2º.  A partir de 01 de julho de 2010, as sementeiras para produção de porta-enxertos de citros
somente poderão ser instaladas em ambiente telado com abertura máxima de 0,87mm x 0,30mm.

 Art. 3º. A partir de 01 de janeiro de 2011, a produção de mudas cítricas e borbulhas somente
poderão ser realizadas em ambiente telado com abertura máxima de 0,87mm x 0,30mm.

Parágrafo único. Os porta-enxertos e borbulhas utilizados nos ambientes telados a que se refere o
caput deste artigo deverão obrigatoriamente, ser provenientes de instalações teladas com abertura máxima
de 0,87mm x 0,30 mm.

Art. 4º. A partir de 01 de janeiro de 2011 fica proibido, em todo território  mineiro, o trânsito e o
comércio de porta-enxertos, borbulhas e mudas cítricas produzidas em ambiente sem proteção de tela com
abertura máxima de 0,87m x 0,30mm.

Art 5º. Fica proibido em todo o estado de Minas Gerais a produção, o comércio e o trânsito de
material propagativo e plantas de murta (Murrya paniculata).

Art. 6º. O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeita o infrator às sanções estabelecidas
pelas legislações estadual e federal de defesa sanitária vegetal, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.

Art. 7º. 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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