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PORTARIA Nº 1475, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.  

 

 
RETIFICA A PORTARIA Nº 1.391, DE 06 DE JANEIRO DE 2014. 

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no 

uso da atribuição que lhe confere o artigo 12, incisos I e IX do regulamento a que se refere o Decreto nº 

45.800, de 06 de dezembro de 2011,  

 

RESOLVE:  

 
 Art. 1º - O artigo 8º, parágrafo único, da Portaria nº 1.391, de 06 de janeiro de 2014, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Parágrafo único - Médico Veterinário Habilitado é o profissional técnico habilitado 

perante o IMA ou Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável pelo cumprimento das 

legislações vigentes, que garanta tratamento humanitário aos animais, zelando pelo seu bem-estar, coibindo 

qualquer tipo de maus-tratos aos mesmos.” 

 

Art. 2º - O artigo 17, da Portaria nº 1.391, de 06 de janeiro de 2014, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 17 - A inobservância do disposto no Capitulo II pelo médico veterinário habilitado, 

sujeitará o mesmo ao recebimento de notificação emitida por parte do escritório seccional do IMA onde 

ocorra o evento e sujeição às penalidades previstas na Portaria nº 1360, de 13 de dezembro de 2010, 

garantida a ampla defesa ao habilitado antes da aplicação de tais sanções;” 

 

Art. 3º - O caput do artigo 25, da Portaria nº 1.391, de 06 de janeiro de 2014, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 25 - Para ingresso no recinto dos Eventos Pecuários, os animais abaixo 

relacionados deverão estar acompanhados dos seguintes documentos:” 

 

Art. 4 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e torna sem efeito a 

Portaria nº1468, de 26 de dezembro de 2014.  

 

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2014. 
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