
PORTARIA Nº 534, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA GUIA DE TRÂNSITO VEGETAL NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

considerando que os principais  veículos de disseminação de pragas
são o trânsito  e o comércio  de  vegetais,  seus  produtos  e  subprodutos,  sem documentos
sanitários;

considerando  a  necessidade  de  se  preservar  áreas  de  importância
econômica no Estado de Minas Gerais, livres de pragas;

considerando  a  necessidade  de  viabilizar  o  trânsito  interno  de
pequenas cargas de produtos de origem vegetal sujeitos a obrigatoriedade da apresentação
da Permissão de Trânsito Vegetal - PTV,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Instituir  a  Guia  de  Trânsito  Vegetal  -  GTV para  o  trânsito
intraestadual  de  pequenas  cargas  de  produtos  sujeitos  à  apresentação  da  Permissão  de
Trânsito Vegetal - PTV, garantindo assim a rastreabilidade de pragas quarentenárias A2 e não
quarentenárias regulamentadas.

Parágrafo único. A Guia de Trânsito Vegetal - GTV, a que se refere o
artigo anterior, é um desmembramento da Permissão de Trânsito Vegetal - PTV, e não implica
em pagamento de nova taxa.

Art. 2º - As normas e procedimentos para a operacionalização desse
documento estão expressas no Anexo II desta Portaria, disponível nas unidades de serviço
desta autarquia.

Art.  3º  -  O  uso  indevido  da  Guia  de  Trânsito  Vegetal  -  GTV,  seu
preenchimento incompleto ou com rasura, implicará em recusa pela fiscalização,  ficando a
carga retida até apresentação de nova Guia, sob pena de sua destruição.

Parágrafo  único.  No caso  de  retenção  da  carga,  o  proprietário  ou
transportador será constituído seu fiel depositário, não podendo o IMA ser responsabilizado
pela deterioração dos produtos retidos.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2002.

            



    Célio Gomes Floriani
           Diretor-Geral

ANEXO II DA PORTARIA Nº 534, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002.

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO, O USO E O CONTROLE DE GUIA E
TRÂNSITO VEGETAL - GTV

Guia de Trânsito Vegetal - GTV é o documento de desmembramento da Permissão de
Trânsito Vegetal - PTV; utilizada no trânsito de pequenas cargas no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

1. UTILIZAÇÃO:

A  GTV  deve  ser  utilizada  no  caso  de  cargas  que  não  atingem  o  limite  máximo
estabelecido na tabela abaixo:

TABELA CARGA X PTV

ESPÉCIES
PRODUTO

FRUTO MUDAS
CAIXA KG

BANANA 450 - 5.000 (rizoma)
CITROS 400 - 2.000
UVA - 12.000 2.000
CAFÉ - - 10.000
ORNAMENTAIS E FLORESTAIS - - 2.000
FRUTÍFERA - - 2.000
ABACAXI - - 30.000
GRAMA - - 300 m²
HORTALIÇAS - - 180.000

2. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES A GTV:

2.1. Inicialmente, emite-se uma PTV sem preencher o campo de validade, respaldada em
Certificado  Fitossanitário  de  Origem  -  CFO  ou  Certificado  Fitossanitário  de  Origem
Consolidado - CFOC e comprovação de pagamento da taxa para uma carga máxima de
acordo com a tabela acima.

2.2. A PTV terá validade por tempo indeterminado para possibilitar a comercialização de
pequenas produções.

2.3. A PTV poderá ser desmembrada em inúmeras GTV’s observando sempre o prazo de
validade do CFO ou CFOC até completar a quantidade do produto acobertada por aquele
documento.

2.4. A PTV desmembrada em GTV’s ficará retida no Escritório Seccional.

3. EMISSÃO DA GTV:



3.1. O uso da GTV está restrito ao trânsito dentro do Estado de Minas Gerais.
3.2. É emitida em duas vias, havendo duas alternativas:

3.2.1.  Preenchimento  de todos os  campos  pelo  servidor  do  IMA,  lotado  no  Escritório
Seccional,  sendo que a segunda via  fica arquivada no Seccional.  Após a entrega da
primeira via ao interessado não poderá ser anulada ou substituída.

3.2.2. Preenchimento incompleto pelo servidor do IMA para posterior  complementação
pelo interessado. Neste caso as duas vias da GTV são entregues ao interessado que
devolverá ao Seccional a segunda via no prazo de até trinta dias.

3.2.3. Constatado o uso indevido da GTV, não será liberada guia semipreenchida.
 
3.3. Campos da GTV que obrigatoriamente deverão ser preenchidos pelo servidor do IMA,
no Escritório Seccional: origem do produto, número da PTV, número e validade do CFO
ou CFOC,  local e data.

3.4. A validade da GTV é para o dia do trânsito, limitada à validade do CFO ou CFOC.

3.5. Qualquer rasura invalida o documento.

4. CONTROLE DA GTV:

4.1. O controle é individual, por requerente, através do preenchimento do mapa de 
controle anexo.

4.2. Para a liberação de PTV e GTV, verificar a validade do CFO ou CFOC e o estoque do
produto.

4.3. Quando a quantidade de produto atingir o limite estabelecido na tabela do item 1,
haverá necessidade de emissão de nova PTV.

4.4. No caso de entrega de GTV’s incompletas ao requerente (item 3.2.2), o interessado
deverá apresentar a segunda via da GTV ao Seccional como condição para recebimento
de nova GTV ou emissão de nova PTV.

4.5.  Somente  emitir  nova  PTV  quando  a  quantidade  de  produto  solicitado  atingir  a
quantidade da tabela. (mapa de controle anexo).

5. FISCALIZAÇÃO DA GTV EM TRÂNSITO:

5.1. A GTV deverá ser original, não pode ser substituída por xerocópia.

5.2. A quantidade de produto constante na guia deve coincidir com a carga.

5.3. A validade da GTV deverá estar dentro da validade do CFO ou CFOC.

5.4. Qualquer rasura e validade vencida invalida a GTV.

5.5. A inobservância do disposto neste item implicará nas sansões  previstas no  
artigo 3º da Portaria nº 534, de 16 de setembro de 2002.
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