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PORTARIA IMA Nº 2.002, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020. 
 
 

Submete à consulta pública lista de atos 
normativos afetos à defesa agropecuária. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 12, inciso I do Decreto nº 47.859, de 7 de fevereiro de 2020 e; 

 

Considerando a implementação do projeto objeto do Convênio 10.282/2018 
“Política para Boa Legislação e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais”, 
celebrado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, Instituto Mineiro de Agropecuária – 
IMA, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – 
FUNDEP, publicado em 13 de julho de 2018 com o escopo de propor revisão, consolidação e 
revogação de atos normativos. 

 
Considerando a Lei 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração 
pública e que no âmbito do Estado de Minas Gerais, os órgãos devem atender às diretrizes do 
Decreto 47.441, de 03 de julho de 2018, que dispõe sobre a simplificação administrativa no âmbito 
do Poder Executivo estadual, mais especificamente à alínea IX que trata da simplificação dos atos 
normativos de competência do Poder Executivo estadual. 

 
Considerando os objetivos de simplificação da Lei 13.726 de 8 de outubro de 

2018, que racionalizam atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. 

 
Considerando os princípios de liberdade econômica da Lei 13.874 de 20 de 

setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece 
garantias de livre mercado; altera o Código Civil e outras leis. 

 
RESOLVE: 
 
Consulta Pública 
 
Art. 1º - Submeter à Consulta Pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sujeitos à 

prorrogação, a lista de atos normativos afetos à defesa agropecuária, que tratam da defesa 
sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, certificação de 
produtos, análises laboratoriais e educação sanitária. 

 
Objeto da Consulta 

 
§ 1º - Para os fins desta portaria, consideram-se atos normativos: 
I.  leis; 
II.  decretos; 
III. portarias; 
IV. resoluções; 
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V.  instruções normativas; 
VI. ofícios e avisos; 
VII. orientações normativas; 
VIII. diretrizes; 
IX. qualquer outro ato com conteúdo normativo, ou seja, que expresse 

comando ou prescrição que vinculam a atuação dos destinatários 
 
§ 2º - A lista de atos normativos encontra-se disponível no sítio eletrônico do 

IMA (www.ima.mg.gov.br). 
 
Objetivos da Consulta 
 
Art. 2º - O objetivo da presente consulta pública, dirigida a todas as regiões do 

Estado de Minas Gerais, é permitir a ampla divulgação e a participação de órgãos, entidades ou 
pessoas interessadas em contribuir para a melhoria dos atos normativos afetos à defesa 
agropecuária.  

Formulários 
 
§ 1º - O formulário para participação na referida consulta pública encontra-se 

disponível no sítio eletrônico do IMA (www.ima.mg.gov.br). 
 
§ 2º - Os formulários foram estruturados para obterem as seguintes 

informações: 
I.  Campo para cadastro e identificação do respondente. 
II.  Questões para identificar pontos positivos, dificuldades e melhorias a 

serem implementadas em relação aos atos normativos. 
III. Espaço para manifestação de dúvida, relatar dificuldade, sugerir 

revogação, alteração, modificação, melhoria, inclusão de norma ou ato faltante, exclusão de norma 
ou ato revogado e indicar incorreção no conjunto de atos apresentados. 

IV. Campo livre para inclusão de sugestões para aprimoramento da legislação 
de defesa agropecuária e para melhoria da atuação do IMA. 

 
Proteção de dados pessoais 

 
§ 3º - A identificação do respondente se faz necessária para que seja 

encaminhado retorno sobre a participação na consulta e será mantida em sigilo, conforme as 
disposições da Lei Geral Proteção dos Dados (Lei no 13709, de 14 de agosto de 2018). 

 
Publicação dos resultados 
 
Art. 3º - Findo o prazo estabelecido no art. 1º desta Portaria, o Instituto 

Mineiro de Agropecuária, para fins de ampla divulgação, disponibilizará relatório sistematizado das 
contribuições e a matriz de consolidação dos atos normativos afetos à defesa agropecuária, no 
prazo de 90 dias.  

§ 1º - O relatório da consulta pública conterá o quantitativo total de 
contribuições recebidas; a consolidação das contribuições e a manifestação técnica sobre a 
aceitação das contribuições. 

 
§ 2º - A divulgação do relatório final da consulta pública será feita por meio 

eletrônico, para amplo conhecimento público, em conjunto com os demais documentos referentes 
à consulta, mantendo o sigilo em relação aos dados dos participantes da consulta. 

http://www.ima.mg.gov.br/
http://www.ima.mg.gov.br/
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Tratamento das sugestões  
 
Art. 4º - A aceitação das sugestões à alteração, inclusão ou exclusão de atos 

normativos será motivada por critérios técnico-legais que justifiquem a revisão, consolidação ou 
revogação. 

 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2020. 
 
 
 

Thales de Almeida Pereira Fernandes 
Diretor-Geral 

 


