
PORTARIA Nº 256/97, DE 6 DE OUTUBRO DE 1997.

ESTABELECE  NORMAS  APLICÁVEIS  AO  TRÂNSITO  DE
MUDAS CÍTRICAS E MATERIAL PROPAGATIVO ORIUNDO
DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI,
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto no artigo 2º, da
Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando a fácil dispersão da bactéria  Xylella fastidiosa,
causadora do amarelinho (cvc), através de muda e material propagativo de citros,

considerando que a bactéria  Xylella  fastidiosa é transmitida
por várias espécies de cigarrinhas que atacam o xilema das plantas cítricas,

considerando  que  a  muda  cítrica  e  o  material  propagativo
podem estar contaminados, mesmo não apresentando os sintomas da doença,

considerando  que,  a  nível  de  campo,  torna-se  impossível  o
controle eficiente da cigarrinha,

considerando  que  todas  as  variedades  de  laranja  são
suscetíveis à bactéria Xylella fastidiosa,

considerando que a convivência com a bactéria trará elevados
prejuízos para o produtor,  podendo inviabilizar o cultivo de citros no Estado de Minas
Gerais,

considerando o que estabelece o artigo 2º, incisos I e XII, do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando, finalmente, o contido no Regulamento de Defesa
Sanitária Vegetal, baixado pelo Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica proibida a entrada no Estado de Minas Gerais de
mudas  e  material  propagativo  de  citros,  susceptíveis  à  Xylella  fastidiosa, de  outros
Estados  da Federação,  provenientes  de  viveiros  não telados  e  desacompanhados  de
documento sanitário emitido pelo órgão competente do Estado de origem.



Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta Portaria implica
em:

a) apreensão e destruição do produto;
b)  aplicação  da  penalidade  prevista  no  artigo  259  do

Código Penal.
Parágrafo  único.  O  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-

IMA,  através  de  sua  Superintendência  de  Produção  Vegetal,  adotará  as  providências
técnicamente  recomendáveis  com  relação  ao  material  cítrico  apreendido,  podendo,
inclusive, destruí-lo, não assistindo aos infratores direito à indenização ou ressarcimento
de prejuízo, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992.

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

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, aos 6 (seis)
dias do mês de outubro de 1997.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


