
PORTARIA Nº 641, 13 DE MAIO DE 2004.

DISCIPLINA O TRÂNSITO E O COMERCIO DE MUDAS DE EUCALIPTO NO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, incisos I e X, do Regulamento baixado pelo
Decreto nº 43.415, de 04 de julho de 2003, combinado com o disposto no artigo 3º, incisos I e
XIII, do mesmo diploma legal, a fim de dar cumprimento ao que prescreve o artigo 2º da Lei
10.594, de 7 de janeiro de 1992; e 

considerando o que estabelece o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal,
aprovado pelo Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934;

considerando  a  recente  descoberta  da  ocorrência  de  psilídeo  de  concha
(Glycaspis brimblecombei) em  nosso país, atacando plantio de eucalipto em 45 municípios no
Estado de São Paulo e no município de Paracatu, Estado de Minas Gerais;

considerando o grande prejuízo que esta praga poderá causar aos produtores
do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

Art.1º- A entrada, o trânsito e o comércio em território mineiro de mudas de
eucalipto, será permitida somente quando estiver acompanhada de Permissão de Trânsito de
Vegetal, fundamentada em  Certificado Fitossanitário de Origem – CFO, e de Nota Fiscal ou
de Nota do Produtor.

Parágrafo único - Deverá constar da declaração adicional da Permissão de
Trânsito de Vegetal que a partida está livre da praga Glycaspis brimblecombei.

Art.2º - O descumprimento do disposto nesta Portaria implica em apreensão e
destruição das mudas, não assistindo aos infratores direito à indenização ou ressarcimento de
eventuais prejuízos, nos termos do artigo 3°, inciso XXV e artigo 64 do Regulamento baixado
pelo  Decreto   Estadual  n°  43.415,  de  4  de  julho  de  2003,  independentemente  de  outras
sanções legais.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2004.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral


