
 

          GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
          Instituto Mineiro de Agropecuária 
 

PORTARIA IMA Nº 1759 de 14 de setembro de 2017. 
 
Revoga as Portarias IMA nº 940, de 2 de outubro de 2008, 
nº 1013, de 19 de agosto de 2009, nº 935, de 2 de outubro 
de 2008, nº 936, de 2 de outubro de 2008, nº 952, de 27 
de novembro de 2008 e nº 482, de 29 de novembro de 
2001 e acrescenta parágrafo único à Portaria IMA nº 
1.650, de 18 de agosto de 2016. 

 
O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 12, incisos I, IV e IX do regulamento a que se refere o Decreto nº 
45.800, de 6 de dezembro de 2011, com nova redação dada pelo Decreto nº 12.969, de 
14 de março de 2016, 

considerando que a Vespa da Madeira (Sirex noctilio) deixou de ser praga 
regulamentada, 

considerando que a Mosca Negra dos Citros (Aleurocanthus woglumi) deixou de 
ser praga regulamentada, 

considerando que o material de batata-semente deixou de exigir a Certificação 
Fitossanitária de Origem, 

considerando que o padrão de qualidade de sementes e mudas está 
regulamentado por legislação nacional, 

considerando a necessidade de estabelecer prazo de validade para o registro de 
estabelecimentos de agrotóxicos e afins. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam revogadas as Portarias IMA nº 940, de 2 de outubro de 2008, nº 1013, de 
19 de agosto de 2009, nº 935, de 2 de outubro de 2008, nº 936, de 2 de outubro de 2008, 
nº 952, de 27 de novembro e nº 482, de 29 de novembro de 2001. 
Art. 2º O art. 4º da Portaria IMA nº 1.650 de 18 de agosto de 2016 passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

Parágrafo único-O registro terá validade de três anos e poderá ser renovado 
por igual período, desde que cumpridas as exigências abaixo: 
I-solicitação de renovação, feita pelo interessado em formulário próprio, de 
forma eletrônica, 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento do registro; 
II-vistoria no local feita pelo IMA; 
III-pagamento da taxa de registro. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017 
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