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PORTARIA IMA N° 1708, de 17 de maio de 2017 

 

Dispõe sobre a criação do Portal de Serviços do 
Produtor Rural e a autorização concedida aos 
produtores rurais localizados no Estado de Minas 
Gerais para utilização do Sistema de Defesa 
Agropecuária - Sidagro. 

 
O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 12, inciso IX, do Decreto Estadual nº 45.800/2011, 
com nova redação dada pelo Decreto nº 46.969, de 14 de março de 2016. 

 
Considerando a necessidade de desburocratizar o acesso aos serviços do 

IMA, conferindo maior conveniência e competitividade aos integrantes da cadeia do 
agronegócio mineiro; 

 
Considerando a necessidade de estabelecer normas para proceder à 

autorização de acesso e utilização do Sistema de Defesa Agropecuária - Sidagro pelos 
produtores rurais de Minas Gerais; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Criar o Portal de Serviços do Produtor Rural de Minas Gerais, 

ambiente externo e integrado ao Sistema de Defesa Agropecuária - Sidagro, com o 
objetivo de promover ao produtor rural acesso aos serviços essenciais do IMA. 

 

I – DAS FUNCIONALIDADES DO PORTAL 
 

Art. 2º O Portal de Serviços do Produtor Rural disponibilizará ao seu usuário 
as seguintes funcionalidades: 

I. Requisição eletrônica de Guia de Trânsito Animal - GTA; 
II. Requisição eletrônica de Permissão de Trânsito Vegetal - PTV; 

III. Requisição eletrônica de Nota Fiscal Avulsa - NFA; 
IV. Confirmação do recebimento de cargas; 
V. Emissão de Ficha Sanitária Completa e Sintética; 

VI. Declaração de animais nascidos, mortos e evolução de rebanho; 
VII. Declaração da Vacinação Contra Febre Aftosa; 

VIII. Validação da autenticidade de GTA e PTV; 
IX. Consulta e impressão da 2ª via de GTA e PTV; 
X. Consulta a documentos de fiscalização do IMA; 

XI. Atualização de dados pessoais e produtivos junto ao IMA. 
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II – DO ACESSO AO PORTAL 
 

Art. 3º O Portal de Serviços do Produtor Rural será acessado exclusivamente 
a partir do site institucional do IMA, disponível no endereço 
http://www.ima.mg.gov.br. 

 
Art. 4º O acesso ao Portal de Serviços do Produtor Rural é facultado a todo 

o produtor rural de Minas Gerais, titular ou sócio de exploração pecuária, unidade de 
produção ou consolidação regularmente cadastrada no IMA. 

 
§1º Será concedida autorização de acesso ao produtor rural que a requeira 

pessoalmente no Escritório Seccional do IMA de sua região, e que cumpra os seguintes 
requisitos: 

I. Preenchimento e assinatura presencial do formulário denominado 
Termo de Requisição de Acesso e Responsabilidade de uso do Sistema 
de Defesa Agropecuária (ANEXO I); 

II. Apresentação de cópia autenticada ou acompanhada de original, de 
documento de identidade do produtor rural; 

III. Apresentação de cópia autenticada ou acompanhada de original, do 
CPF do produtor rural. 

IV. Apresentação de cópia autenticada ou acompanhada de original, de 
comprovante de endereço de correspondência do produtor rural. 
 

§2º Caso a requisição de acesso seja realizada por procurador, deverá ser 
apresentado, complementarmente: 

I. Cópia autenticada ou acompanhada de original, de procuração 
pública que confira poderes ao procurador; 

II. Cópia autenticada ou acompanhada de original, de documento de 
identidade do procurador; 

III. Cópia autenticada ou acompanhada de original, do CPF do 
procurador. 

 
§3º O acesso ao Portal de Serviços do Produtor Rural será concedido a partir 

do fornecimento de senha ao requisitante, o qual deve responsabilizar-se pela sua 
guarda, utilização e proteção, não sendo permitida em nenhuma hipótese cedê-la a 
terceiros. 

 
§4º Não será concedida autorização de acesso no caso em que o 

estabelecimento rural encontrar-se em situação de espólio. 
 
Art. 5º Os produtores rurais que requisitarem acesso ao Portal de Serviços 

do Produtor Rural ficam obrigados a atender as cláusulas contidas no Termo de 
Requisição de Acesso e Responsabilidade de uso do Sistema de Defesa Agropecuária.  

http://www.ima.mg.gov.br/
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III – DA REQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS 

 
Art. 6º A GTA ou PTV requisitada eletronicamente no Portal de Serviços do 

Produtor terá a validade de 02 (dois) dias, a contar da data de sua impressão, não 
cabendo alteração ou prorrogação desse prazo. 

 
§1º A requisição de GTA ou PTV com prazo superior ao estabelecido nesse 

artigo deve ser realizada exclusivamente nas unidades do IMA; 
 
§2º O cancelamento da requisição eletrônica dos documentos citados no 

caput desse artigo poderá ser realizado em até 2 (dois) dias, contados da data de sua 
impressão. 

 
Art. 7º A requisição de GTA estará restrita ao trânsito de espécies animais e 

para as finalidades que não exijam a apresentação física de atestados de exame 
negativo de ocorrência de doenças de controle oficial.  

 
Art. 8º Na ocasião da requisição eletrônica de GTA ou PTV, o Produtor Rural 

deverá recolher as taxas vinculadas estabelecidas pelo Decreto nº 41.022, de 24 de 
abril de 2000, por meio de Documento de Arrecadação Estadual - DAE. 

 
§1º O DAE será disponibilizado ao produtor rural imediatamente após 

realizada a requisição eletrônica da GTA ou PTV; 
 
§2º A GTA ou PTV requisitada somente poderá ser impressa após 

compensação bancária do recolhimento da taxa vinculada, procedimento realizado de 
forma automatizada pelo Sistema de Defesa Agropecuária; 

 
§3º As taxas recolhidas, referentes à emissão de GTA ou PTV que forem 

posteriormente canceladas, independente das razões, não serão ressarcidas e não 
gerarão créditos para o produtor rural. 

 

IV – DAS SANÇÕES 
 

Art. 9º Independente da aplicação das sanções previstas na Legislação de 
Defesa Agropecuária vigente, o produtor rural usuário do Portal de Serviços do 
Produtor Rural poderá ter seu acesso aos serviços suspenso, via administrativa, 
quando: 

I. Deixar de realizar ou declarar a vacinação obrigatória de animais 
sobre sua posse; 

II. Ter a propriedade incluída em interdição sanitária, estudo 
epidemiológico, atendimento à denúncia, atendimento à notificação 
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de suspeita de doenças, pragas e outras ações de interesse da defesa 
agropecuária ou da justiça; 

III. Deixar de prestar as informações obrigatórias ou solicitadas pelo 
IMA, nos prazos estipulados; 

IV. Infringir o disposto nessa Portaria, ou qualquer das demais 
disposições legais e regulamentares atinentes à defesa agropecuária. 

 
Art. 10 Caberá aos produtores rurais, empresas credenciadas e profissionais 

habilitados o estrito atendimento às normas sanitárias quando da utilização do Sistema 
de Defesa Agropecuária - Sidagro, incorrendo, quando em contrário, nas penalidades 
previstas em legislação, incluindo àquelas referenciadas no art. 299 do Código Penal 
Brasileiro. 

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 11 Os produtores rurais ficam obrigados a atender às convocações do 
IMA a qualquer tempo, em face da necessidade de prestar esclarecimentos sobre seus 
atos praticados ao longo da utilização do Portal de Serviços do Produtor Rural e, por 
consequência, do Sistema de Defesa Agropecuária - Sidagro. 
 

Art. 12 Os casos não previstos no presente instrumento deverão ser 
encaminhados ao Diretor-Geral do IMA, para conhecimento e deliberação final. 

 
Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Belo Horizonte, 17 de maio de 2017. 

 
 
 
 
 

Marcílio de Sousa Magalhães 
Diretor-Geral 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REQUISIÇÃO DE ACESSO E RESPONSABILIDADE DE USO DO  
SISTEMA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

 
Considerando o exposto nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 4º, da Portaria IMA nº 
1708, de 16 de maio de 2017, venho perante o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 
requerer acesso como usuário ao Sistema de Defesa Agropecuária de Minas Gerais - 
Sidagro, nos termos abaixo. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 
 
I – PRODUTOR RURAL: 
 
Nome: 

CPF: RG: 

Telefone: e-mail: 

Endereço: nº 

Complemento: Bairro: 

Município: UF: 

CEP: 

 
 

RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO 
 
Cláusula Primeira: Será de responsabilidade do USUÁRIO: 
 
a) Apresentar documentação comprobatória dos dados utilizados no ato de 
recadastramento para fins da validação de seu cadastro; 
 
b) Comunicar imediatamente ao Instituto Mineiro de Agropecuária sobre qualquer 
mudança nos dados informados, ou quando do encerramento das suas atividades 
produtivas;  
 
c) Atender às normas sanitárias emanadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária e 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nas formas e prazos 
estabelecidos, sob pena de multa e demais penalidades, incluindo aquelas previstas no 
art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
 
d) Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção de sua senha de acesso; 
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Cláusula Segunda: A senha disponibilizada para acesso do USUÁRIO ao Sistema de 
Defesa Agropecuária é PARA USO PESSOAL E EXCLUSIVO DO TITULAR. O usuário não 
deve confiar sua guarda a terceiros, em nenhuma hipótese. 
 
Cláusula Terceira: O USUÁRIO compreende e aceita que: 
 
e) O IMA poderá averiguar as informações prestadas pelo USUÁRIO e, caso detecte 
qualquer irregularidade, poderá expedir a inativação de seu cadastro e acesso, assim 
como convocá-lo para prestar os devidos esclarecimentos. 
 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Cláusula Quarta: As partes aceitam a força probante, validade e eficácia de 
comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos. 
 
Cláusula Quinta: O USUÁRIO não poderá ceder a terceiros seus direitos decorrentes 
deste Termo. 
 
Cláusula Sexta: Esse Termo poderá ser substituído por outro Termo a qualquer 
momento, mediante aviso prévio da instituição. Nesse caso será solicitado ao USUÁRIO 
que assine o novo Termo previamente à utilização do serviço. 
 
 

DO FORO 
 
Cláusula Sétima: Fica eleito o foro central da comarca de Belo Horizonte/MG para 
dirimir quaisquer questões atinentes ao presente termo. 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Declaro que todos os dados informados são verdadeiros e aceito o disposto neste 
Termo de Requisição. 
 
Local e data 
 

______________________________________ 
NOME DO USUÁRIO – PRODUTOR RURAL 

 
______________________________________ 

Instituto Mineiro de Agropecuária 


