
PORTARIA Nº 357/99, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1999.

DISCIPLINA A ENTRADA, O TRÂNSITO E O COMÉRCIO
DE VEGETAIS E PARTES DE VEGETAIS NO ESTADO
DE MINAS GERAIS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição 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,
incisos I, II, III, XII, XX, XXIV, XXV, XXXIV, XXXV e LVI, do mesmo diploma legal, e dar
cumprimento ao que prescreve o artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

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

considerando a existência no Estado de Minas Gerais de
áreas livres de doenças e pragas, de importância econômica, que ocorrem em outras
unidades da federação,

considerando  que,  freqüentemente,  tem  ocorrido
contaminação das áreas de expansão agrícola  por doenças,  pragas e pelo uso de
mudas contaminadas,

considerando o disposto no Capítulo IV do Regulamento de
Defesa Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934,

considerando  que  a  Defesa  Sanitária  Vegetal  fica
vulnerável à introdução de pragas, quando se importa muda de espécie vegetal de
outras unidades da federação, sem o Atestado Fitossanitário,

considerando a necessidade de se proteger o consumidor
de mudas de espécies vegetais contra material propagativo sem identidade genética e
contaminado  por  doença  e  praga,  oferecendo-lhe  a  oportunidade  de  conhecer  a
procedência,  a qualidade e a identificação das mudas, no termos da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990,

considerando, ainda, a Instrução Normativa nº 246, de 30
de dezembro de 1998, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento – MA,

considerando, finalmente, que compete ao IMA o exercício
da Defesa Sanitária Vegetal preventiva,



RESOLVE:

Art. 1º - Fica proibida a entrada, o trânsito e o comércio de
mudas e material propagativo de espécies vegetais desacompanhadas de Permissão
de Trânsito e de Nota Fiscal ou Nota do Produtor.

Parágrafo  único   -   Para  as  mudas de espécies
vegetais que dispõem de padrões estabelecidos pela Comissão Estadual de Sementes
e  Mudas de  Minas Gerais  –  CESM/MG somente  poderá  ocorrer  sua entrada  para
plantio  no  Estado  de  Minas  Gerais  após  autorização  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA.

Art. 2º - A comercialização de mudas de espécies vegetais,
prevista  no  artigo  anterior,  realizada   através  de  transporte  rodoviário,  doravante
denominada  “ venda controlada de mudas”, será efetuada mediante registro no IMA do
comerciante de mudas como pessoa física ou jurídica.

Art.  3º  -  Será  obrigatório  o  uso  de  lacre  inviolável,
previamente aprovado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA  para identificação
das mudas, cujos padrões foram estabelecidos pela CESM/MG,  contendo nome da
variedade e registro do produtor no Estado de Minas Gerais, quando destinadas  a “
venda controlada de mudas”.

Art.  4º  -  A  venda  de  mudas  cítricas  nos  municípios
constantes do Anexo 1 desta Portaria fica sujeita a autorização do IMA.

Art 5º - As pessoas físicas ou jurídicas,  registradas como
comerciantes  para “ venda controlada de mudas”, deverão fornecer todos os meios
que  possibilitem  a   fiscalização  e  a  vistoria  sanitária  do  produto,  objeto  da
comercialização, pelos agentes do IMA.

§ 1º - A presença de mudas de qualquer espécie
no lote a ser comercializado,  desacobertada de documento sanitário ou sem lacre
inviolável, implica na  descaracterização e destruição de todo o lote. 

§  2º  –  As  mudas de espécies  vegetais  fora  dos
padrões   estabelecidos  pela  Comissão  Estadual  de  Sementes  e  Mudas  de  Minas
Gerais – CESM/MG, com ou sem lacre inviolável, serão  destruídas.

Art. 6º - Fica estabelecido    o uso obrigatório do MAPA DE
CONTROLE  DE VENDAS DE MUDAS, conforme Anexo II desta Portaria, para
rastreabilidade de acidente fitossanitário que possa vir a ocorrer.



Parágrafo  único  -  O  MAPA  DE  CONTROLE  DE
VENDAS DE MUDAS será numerado tipograficamente em duas vias e confeccionado
mediante prévia autorização desta Autarquia.
  

Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta Portaria
implica em apreensão e destruição dos vegetais e partes de vegetais, não assistindo
aos infratores direito a indenização ou ressarcimento do prejuízo, nos termos do artigo
3º do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, independentemente das sanções
penais previstas.

Art.  8º -  Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta)
dias, a partir da publicação desta Portaria, para  a  utilização do lacre inviolável. 

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁIA - IMA, em
Belo Horizonte, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral



ANEXO I

MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO DO IMA PARA VENDA DE MUDAS

nº município

1 Água Comprida
2 Araguari
3 Araporã
4 Araxá
5 Cachoeira Dourada
6 Campina Verde
7 Campo Florido
8 Canápolis
9 Capinópolis

10 Carneirinho
11 Cascalho Rico
12 Centralina
13 Comendador Gomes
14 Conceição das Alagoas
15 Conquista
16 Delta
17 Estrela do Sul
18 Fronteira
19 Frutal
20 Gurinhatã
21 Indianópolis
22 Ipiaçu
23 Itapagipe
24 Ituiutaba
25 Iturama
26 Limeira do Oeste
27 Monte Alegre de Minas
28 Nova Ponte
29 Pedrinópolis
30 Perdizes
31 Pirajuba
32 Planura
33 Prata
34 Romaria

35 Sacramento

36 Santa Juliana

37 Santa Vitória

38 São Francisco de Sales

39 Tapira

40 Tupaciguara

41 Uberaba
42 Uberlândia
43 União de Minas
44 Veríssimo



ANEXO II

MAPA DE CONTROLE  DE VENDAS DE  MUDAS

NOME  DO COMERCIANTE:

 Nº  DO  REGISTRO NO IMA: Nº  DA(S)  PERMISSÃO(ÕES) DE TRÂNSITO:

VARIEDADE QUANTIDADE
DE MUDAS 

LOCAL DE
VENDA

NOME  DO COMPRADOR ENDEREÇO
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