
PORTARIA Nº 570, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003.

ESTABELECE  NORMAS  APLICÁVEIS  À  PRODUÇÃO,  AO
COMÉRCIO  E  AO  TRÂNSITO  DE  MUDAS  CÍTRICAS  E
DEMAIS  MATERIAIS  PROPAGATIVOS  EM  MUNICÍPIOS
COM OCORRÊNCIA DA MORTE SÚBITA DOS CITROS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso
XI, combinado com o artigo 2º, inciso XII, do Regulamento baixado pelo Decreto nº
33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando  que  a  disseminação  de  pragas  ocorre
principalmente  pelo  trânsito   e  comércio  de  vegetais,  partes  de  vegetais  e
materiais propagativos,

considerando  o  disposto  no  Capítulo  IV  do  Regulamento
baixado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934,
 

considerando a constatação e a evolução da morte súbita dos
citros  nos municípios mineiros de Campo Florido,  Comendador Gomes,  Frutal,
Monte Alegre de Minas,  Planura e Uberlândia,  e  de outros do Estado de São
Paulo,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica proibido o comércio de mudas e demais materiais
propagativos de citros produzidos sem proteção antiafídeo em municípios com
ocorrência da morte súbita dos citros.

Art. 2º - Fica proibido o trânsito de mudas e demais materiais
propagativos de citros produzidos sem proteção antiafídeo em municípios com
ocorrência da morte súbita dos citros para municípios indenes.

Art.  3º - Na área com ocorrência da morte súbita dos citros
somente  poderão  ser  implantados  e  registrados  viveiros  protegidos  com  tela
antiafídeo.

Art. 4º - O trânsito de mudas e demais materiais propagativos
em área com ocorrência da morte súbita dos citros, independentemente da sua
origem e destino, deverá ocorrer em veículos protegidos com tela antiafídeo ou
caminhão baú.

Parágrafo  único.  Excepcionalmente,  é  permitido  o  trânsito,
sem proteção antiafídeo, de mudas já produzidas sem proteção, nos municípios



com ocorrência de morte súbita dos citros e destinadas, exclusivamente, ao uso
do próprio viveirista, nos mesmos municípios.

Art.  5º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  Portaria
implicará em apreensão e destruição do material,  não assistindo aos infratores
direito à indenização ou ressarcimento de prejuízo, nos termos do artigo 3º do
Regulamento  baixado  pelo  Decreto  nº  33.859,  de  21  de  agosto  de  1992,
independentemente das sanções previstas.

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

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

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2003.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral 


