GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Mineiro de Agropecuária

PORTARIA Nº 2.064, DE 11 DE JUNHO DE 2021.
Estabelece procedimentos complementares de
prevenção e controle da doença denominada
Cancro Europeu em Minas Gerais.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 12, inciso I, combinado com o artigo 2º, inciso II do
regulamento a que se refere o Decreto n° 47.859, de 07 de fevereiro de 2020,
Considerando a necessidade de proteger a cultura da maçã no estado de
Minas Gerais dos prejuízos que podem causar o Cancro Europeu;
Considerando a Portaria nº 319, de 26 de maio de 2021, do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, que institui o Programa Nacional de Prevenção
e Controle do Cancro Europeu – PNCE, e
Considerando a Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal nº 15.697, de 25 de
julho de 2005;
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer medidas complementares ao Programa Nacional de
Prevenção e Controle à doença denominada Cancro Europeu– PNCE, cujo agente etiológico é
o fungo Neonectria ditíssima, na forma desta Portaria e da Portaria nº 319, de 25 de maio de
2021, do MAPA.
Art. 2º - Todo produtor rural deverá cadastrar junto ao IMA, com
georreferenciamento seus imóveis de produção comercial de maçã, viveiros e campos de
plantas fornecedoras de material de propagação vegetal de hospedeiros da praga Cancro
Europeu.
Parágrafo único – Para efeitos desta portaria entende-se por produtor rural o
proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título de propriedades produtoras de maçã.
Art. 3º - O status fitossanitário relativo à praga Neonectria ditissima,
causadora da doença denominada Cancro Europeu, obedece o estabelecido na Portaria nº
319/2021, do MAPA, conforme classificação abaixo.
I - UF Sem Ocorrência e;
II - UF Com Ocorrência.
§ 1º - Considera-se UF Sem Ocorrência da praga Neonectria ditissima, a
Unidade da Federação não relacionada na lista oficial de pragas quarentenárias presentes,
publicada pelo MAPA.
§ 2º - Considera-se UF Com Ocorrência da praga Neonectria ditissima, a
Unidade da Federação relacionada na lista oficial de pragas quarentenárias presentes,
publicada pelo MAPA.
Art. 4º - A manutenção do reconhecimento, pelo MAPA, do status
fitossanitário de UF Sem Ocorrência de Neonectria ditissima fica condicionada à:
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I - realização anual de levantamentos fitossanitários de detecção;
II - cadastro georreferenciado de propriedades com cultivo de hospedeiros
da praga;
III - controle do trânsito de material propagativo e de frutos de hospedeiros
da praga.
Art. 5º - Os levantamentos fitossanitários serão realizados em, no mínimo, dez
por cento dos imóveis com produção comercial e em todas as plantas fornecedoras de material
de propagação das espécies hospedeiras da praga, de maneira a se obter uma cobertura
geográfica representativa do estado de Minas Gerais.
§ 1º - As plantas com sintomas de Cancro Europeu, detectadas durante os
levantamentos a que se refere o caput, serão identificadas, amostradas e as amostras enviadas
a Laboratório da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, para análises de diagnóstico
fitossanitário.
Art. 6º - O IMA deverá elaborar Plano de Contingência visando ações imediatas
a serem adotadas em caso de detecção da praga, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes
ações:
I - vigilância fitossanitária por meio de levantamentos anuais de detecção da
praga;
II - controle do trânsito de frutos e material de propagação vegetal de plantas
hospedeiras da praga;
III - medidas fitossanitárias emergenciais de controle da praga;
IV - cronograma de capacitação da equipe técnica para executar as ações
previstas no Plano de Contingência.
Parágrafo único - O IMA deverá apresentar à Superintendência Federal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais - SFA/MG, o Plano de Contingência,
para aprovação, no prazo de cento e vinte dias após a entrada em vigor desta Portaria.
Art. 7º - O trânsito de material propagativo e de frutos de espécies
hospedeiras da praga, proveniente de UF Sem Ocorrência deverá ser amparado por Permissão
de Trânsito de Vegetais - PTV , com a seguinte Declaração Adicional (DA): "A partida é originária
de UF Sem Ocorrência de Cancro Europeu".
Parágrafo único - No trânsito interno, a carga de maçã produzida e consolidada
em Minas Gerias, deverá ser amparada por Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV, baseada
em Certificado Fitossanitário de Origem - CFO, ou Certificado Fitossanitário de Origem
Consolidado - CFOC.
Art. 8º - O trânsito de material propagativo e de frutos de espécies
hospedeiras da praga, proveniente de UF Com Ocorrência deverá ser amparado por Permissão
de Trânsito de Vegetais - PTV, baseada em Certificado Fitossanitário de Origem - CFO, ou
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC.
§ 1º - Para frutos, deverá constar nos documentos previstos no caput a
seguinte Declaração Adicional: "Na Unidade de Produção e/ou Unidade de Consolidação
foram adotados os procedimentos de controle e prevenção previstos na Portaria nº 319/2021
do MAPA, e os frutos não apresentam sintomas de Neonectria ditissima".
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§ 2º - Quando tratar-se de material propagativo, exceto material in vitro,
deverá constar nos documentos previstos no caput a seguinte Declaração Adicional: "A
Unidade de Produção, encontra-se localizada a uma distância mínima de dez quilômetros de
pomares com registro de ocorrência da praga Neonectria ditissima, foi inspecionada
oficialmente durante o período de produção e não foi constatada a presença de sintomas do
Cancro Europeu."
§ 3º - O trânsito de bins, caixas, embalagens vazias e acessórios entre unidades
federativas, municípios e pomares deverá estar livre de restos culturais.
Art. 9º - Até o dia 31 de dezembro de cada ano, o IMA deverá encaminhar à
área de sanidade vegetal da SFA/MG, relatório anual, contendo o resultado das ações previstas
nesta Portaria
Art. 10º - A execução das ações previstas no PNCE em Minas Gerais, será
acompanhada pela SFA/MG.
Art. 11 – A Unidade de produção onde não forem adotadas as medidas
estabelecidas nesta Portaria, infectada por Neonectria ditissima, comprovado por laudo
laboratorial oficial, deverá ser destruída às custas do proprietário.
Art. 12 - O IMA, quando identificar imóveis com plantas contaminadas de
espécies hospedeiras da praga Cancro Europeu, sem finalidade comercial ou em condição de
quintal, promoverá a eliminação de todas as plantas.
Art. 13 - O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeitará os infratores além
das sanções previstas no artigo 11 da Lei Estadual nº 15.697, de 25 de julho de 2005, que dispõe sobre
defesa sanitária vegetal no Estado, as responsabilidades cíveis e penais cabíveis.
Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.
Thales Almeida Pereira Fernandes
Diretor-Geral

