
PORTARIA NO 406, DE 14 DE SETEMBRO DE 2003.

ESTABELECE  NORMAS  APLICÁVEIS  AO  TRÂNSITO,  AO
COMÉRCIO  DE  FRUTOS  E  MATERIAIS  PROPAGATIVOS  DE
CITROS E AOS POMARES CÍTRICOS.

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 ao disposto no artigo
2o da Lei no 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando a fácil dispersão da bactéria Xanthomonas axonopodis
pv. citri, biótipos A e C, agente causal do Cancro Cítrico; 

considerando que a bactéria  Xanthomonas axopodis pv.  citri  pode
estar presente nos citros e não apresentar sintomas;

considerando que não existe controle da praga sob o ponto de vista
agronômico;

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

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

 considerando o que estabelece a Portaria nº 291, de 23 de julho de
1999, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

considerando,  finalmente,  o  que  estabelece   as  Instruções
Normativas nº 6, de 13 de março de 2000 e de nº 11, de 27 de março de 2000, do
Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento;   

RESOLVE:

Art. 1o - Fica proibida a comercialização no Estão de Minas Gerais de
mudas,  porta-enxertos,  borbulhas,  bagaço  e  frutos  de  citros  provenientes  dos
municípios do Estado de São Paulo relacionados no Anexo Único da Portaria nº 254/97,
de 16 de setembro de 1997, mesmo quando acompanhados de permissão de trânsito e
nota fiscal ou nota fiscal do produtor. 

Parágrafo único. O município de Meridiano passa a não fazer parte
da relação constante na Portaria nº 326/99, de 19 de abril de 1999.

Art. 2o - A proibição que trata o artigo anterior não se aplicará a frutos
cítricos  procedentes  de  propriedades  indenes  da  praga,  que  aplicam  as  medidas
técnicas preventivas recomendadas.

Parágrafo  único.  A  liberação  do  material  propagativo,  só  será
permitida após avaliação da análise de risco realizada pelo IMA.



Art.  3o -  Os  frutos  e  demais  materiais  de  citros  deverão  estar
acompanhados de Permissão de Trânsito fundamentada no Certificado Fitossanitário
de Origem - CFO, devendo constar no campo da declaração adicional da Permissão de
Trânsito que a propriedade é indene do Cancro Cítrico e que utiliza todas as medidas
preventivas pertinentes. 

Art.  4o -  As propriedades interditadas no Estado de Minas Gerais,
devido a constatação do Cancro Cítrico, só poderão comercializar seus frutos cítricos
para indústria ou mercado local, após a erradicação do foco e realização das inspeções
com posterior avaliação de risco feita pelo IMA.  

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

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

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 14 dias do mês de setembro de 2000.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral


