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PORTARIA N° 1360, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013. 
 

REGULAMENTA AS OBRIGAÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE 
EVENTOS PECUÁRIOS E REGOVA A PORTARIA Nº 1.110, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - 

IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, incisos VIII, IX e XI, do 
Regulamento instituído pelo Decreto nº 45.800, de 06 de dezembro de 2011, e 
considerando: 
- a importância do agronegócio para a economia do Estado; 
- a situação sanitária, que impõe a adoção de medidas de controle e erradicação da Febre 
Aftosa e outras doenças e o impedimento à introdução das mesmas nos rebanhos de 
animais suscetíveis por ocasião de eventos pecuários em Minas Gerais; 
- os avanços obtidos pelo setor privado no desenvolvimento da tecnologia dos criatórios; 
- a conveniência de se estabelecer programas para esse segmento, com a efetiva 
participação de entidades públicas e privadas; 
- a necessidade de se conquistar novos mercados internos e externos, e garantir a 
qualidade dos animais, produtos e subprodutos provenientes do Estado de Minas Gerais; 
- a necessidade de garantir a observância do disposto nos arts. 3º, VI, 27-A e 28-A, caput e 
§3º, todos da Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991; e arts. 20 e 85 do Anexo Único 
do Decreto Federal nº 5.741, de 30 de março de 2006; 
- a aplicação das medidas previstas na Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968; na 
Lei Estadual nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989; no Decreto Estadual nº 30.879, de 23 de 
janeiro de 1990; na Lei Estadual nº 11.029, de 12 de janeiro de 1993; na Lei Estadual nº 
13.451, de 10 de janeiro de 2000; na Lei Estadual nº 13.605, de 28 de junho de 2000; e no 
Decreto Estadual nº 45.800, de 6 de dezembro de 2011; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - A aceitação, pelo Instituto Mineiro de Agropecuária -IMA, de 
Guia de Trânsito Animal - GTA emitida por Médico Veterinário não vinculado ao serviço 
oficial de defesa sanitária animal é regulada pelo disposto nestas normas e nos demais 
dispositivos legais relativos à defesa sanitária animal, cabendo ao Instituto Mineiro de 
Agropecuária -IMA promover e fiscalizar a execução dessas medidas no Estado de Minas 
Gerais. 
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Art. 2º - A habilitação de profissional para a emissão de Guias de 
Trânsito Animal – GTA – nos eventos pecuários, atividade de colaboração do particular com 
o Poder Público, será concedida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA a Médicos 
Veterinários não vinculados à administração pública direta ou indireta de qualquer um dos 
entes federativos, para o controle da saída de animais dos eventos pecuários realizados no 
Estado de Minas Gerais; 

 
Art. 3º - Somente poderão emitir Guia de Trânsito Animal – GTA de 

saída dos eventos pecuários, os Médicos Veterinários previamente habilitados pelo IMA, 
por meio de certificado emitido pela Diretoria-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – 
IMA, desde que atendidas as seguintes exigências: 

a) solicitação de habilitação pelo interessado, em modelo próprio, dirigida ao Diretor-Geral 
do IMA, entregue no Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA onde 
o habilitado seja domiciliado; 

b) preenchimento de ficha cadastral, em modelo próprio; 

c) parecer favorável do responsável pelo Escritório Seccional do Instituto Mineiro de 
Agropecuária onde o habilitado seja domiciliado; 

d) documento expedido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária da unidade 
federativa de atuação, declarando que o profissional está regularmente inscrito e não 
responde a processo ético ou disciplinar; 

e) comprovante de endereço do interessado; 

f) certificado de treinamento expedido pelo IMA/MAPA;  

g) submissão a treinamentos especializados, pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA; 
h) Termo de Compromisso de capacitação. 
 

Art. 4º - Os profissionais habilitados ficam obrigados a atender às 
convocações e orientações e instruções normativas do Instituto Mineiro de Agropecuária – 
IMA, bem como a informar ao Escritório Seccional ou a servidor do IMA, da região de sua 
abrangência, a ocorrência de quaisquer ilicitudes e atos de desrespeito ou desobediência às 
suas ordens, nos eventos agropecuários em que atuar. 

 
Art. 5º - O Médico Veterinário habilitado pelo Instituto Mineiro de 

Agropecuária – IMA só poderá emitir Guia de Trânsito Animal – GTA em bloco fornecido 
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, ou através do sistema eletrônico do serviço 
de defesa sanitária estadual. 
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Art. 6º - O fornecimento do bloco de Guias de Trânsito Animal – GTA 
para emissão realizada por Médico Veterinário Habilitado, assim como o uso do SIDAGRO, 
serão sempre realizados pelo Escritório Seccional do IMA onde ocorrerá o evento pecuário.  
 

Parágrafo único – O Médico Veterinário habilitado fica obrigado a 
entregar as GTA’s em branco, as emitidas manualmente, GTA’s de entrada e os mapas de 
entrada e de saída dos animais do evento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a 
realização do evento, ao Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA 
que lhe forneceu as Guias de Trânsito Animal. 
 

Art. 7º - A Guia de Trânsito Animal - GTA será emitida pelos Médicos 
Veterinários habilitados somente para a saída de animais do evento pecuário, com destino 
a municípios do próprio Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único – Quando o trânsito animal for destinado a outro 
estado da federação, a GTA será emitida pelo Serviço Oficial do IMA. 

 
Art. 8º - Cada Guia de Trânsito Animal GTA deverá ser emitida para 

uma única origem, destino e finalidade e só atenderá a um único veículo. Nos casos em que 
o mesmo veículo transporte mais de uma espécie, deverá ser emitida uma GTA para cada 
espécie animal transportada. 

 
Art. 9º - No caso de ocorrência sanitária no recinto do evento 

pecuário, que determine algum tipo de restrição ao trânsito de animais, as Guias de 
Trânsito Animal - GTA só poderão ser emitidas por Médicos Veterinários do Instituto 
Mineiro de Agropecuária – IMA, ficando os animais impedidos de transitar sem a sua 
autorização expressa. 

 
Art. 10 - A Guia de Trânsito Animal (GTA) de saída de animais do evento 

pecuário deverá ser emitida através do Sistema de Defesa Agropecuária – SIDAGRO, do 
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, ou outro sistema eletrônico oficial em vigor na 
data da emissão da guia. A impressão deverá ser, obrigatoriamente, na cor preta em todas 
as vias, devendo ainda conter as informações requeridas para o trânsito de cada espécie 
animal, conforme especificações estipuladas pelo Departamento de Saúde Animal-
DSA/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA e Instituto Mineiro de 
Agropecuária – IMA. 
 

§ 1º - Em casos excepcionais, será aceito o preenchimento manual da 
Guias de Trânsito Animal – GTA’s, desde que expressamente autorizado pelo IMA e desde 
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que o preenchimento se dê com letras de forma, sem rasura e mediante utilização de 
caneta esferográfica azul. 
 

§ 2º - Cessando a hipótese extraordinária antes mencionada, o 
habilitado deverá, obrigatoriamente, digitar a Guia de Transito Animal - GTA dentro do 
Sistema de Defesa Agropecuária – SIDAGRO, ou outro sistema que esteja em vigor na data 
da emissão da referida guia. 
 

Art. 11 - O Médico Veterinário habilitado só poderá emitir Guia de 
Trânsito Animal – GTA para a saída de animais dos eventos pecuários para os quais a 
empresa promotora de eventos o tenha contratado como Responsável Técnico. 

  
Art.12 - O Médico Veterinário deverá manter seu endereço para 

correspondência e endereço eletrônico sempre atualizado perante o Instituto Mineiro de 
Agropecuária – IMA; 
 

Art.13 – São obrigações dos Médicos Veterinários Habilitados pelo 
IMA, sem prejuízo de outras estabelecidas por normas sanitárias do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento:   

I – somente receber bezerras de 3 a 8 meses já vacinadas contra brucelose em Eventos 
Pecuários; 
II - receber fêmeas com exame negativo para Brucelose e/ou Tuberculose, conforme 
legislação vigente em Eventos Pecuários; 
III - Identificar bovídeos de reprodução em leilão geral a partir de 01/01/2014; 
IV - não permitir a realização de Evento Pecuário sem pedilúvio, sem desembarcadouro 
apropriado, sem tronco para contenção de animais, sem fonte de água disponível para 
desinfecções, sem boa iluminação, sem local apropriado para expedição de documentos 
sanitários, sem acesso à internet de banda larga e impressora compatível com o sistema 
eletrônico de defesa agropecuária utilizado pelo IMA, sem currais com menos de 2,5m² 
(dois metros quadrados e meio) de área por animal, currais sem bebedouros com água, 
sem comedouros com alimento,  sem equipamentos de lavagem e sem outras medidas 
específicas exigidas pela fiscalização do IMA no local do evento; 
V – fazer cumprir as legislações vigentes sobre bem-estar animal, denunciando a existência 
de maus-tratos, sempre que forem constatados; 
VI - recepção dos animais apenas pelo Médico Veterinário habilitado (Responsável 
Técnico), no horário de 8 às 18 horas; 
VII - preencher os mapas de controle de entrada e saída de animais de acordo com os 
modelos fornecidos pelo IMA e consoante os critérios técnicos indicados por este; 
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VIII - receber animais sempre acompanhados da respectiva documentação sanitária, que 
deve conter a quantificação e qualificação exata dos mesmos: 
IX – exigir e receber a documentação sanitária no momento da chegada da carga ao recinto 
do evento pecuário; 
X - entregar a documentação sanitária (Mapas emitidos SIDAGRO, GTA’s de entrada e 
demais documentos pertinentes) ao Escritório Seccional do IMA competente, em 2 (dois) 
dias úteis, pessoalmente ou mediante procuração; 
XI -  apresentar Declaração de Responsabilidade Técnica na forma determinada na Portaria 
IMA nº 1.217 ou outra Portaria que a altere ou revogue, recusando Declaração que 
contenha qualquer alteração no tocante à forma e conteúdo pré-estabelecidos; 
XII – estar presente no local do Evento Pecuário, a partir da chegada do primeiro até a saída 
do último animal do recinto, ficando expressamente proibida a entrada ou saída de animais 
sem a sua presença; 
XIII - emitir as GTA’s em conformidade com o manual emissão de GTA, conforme modelo 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que esteja em vigor na data do 
Evento Pecuário; 
XIV – não permitir a entrada, no recinto do evento, de veículos que tenham contato direto 
com os locais de embarque, desembarque, ficando proibida a permanência de animais do 
lado de fora do estacionamento do recinto; 
XV - observar a interdição sanitária para animais provenientes de área não habilitada para 
exportação a União Europeia e Chile, no Campo Observação da GTA. 
XVI – observar as normas sanitárias vigentes para o ingresso de animais nos recintos dos 
eventos pecuários autorizados; 
XVII - observar a retirada de todos os animais do recinto em até 24 horas após o termino do 
evento pecuário; 
XVIII - observar a limpeza e desinfecção do recinto onde ocorra evento pecuário, que deve 
ser realizada 24 horas antes do inicio do evento pecuário seguinte; 
XIX – não permitir a entrada de animais em evento pecuário sem GTA e demais 
documentos pertinentes; 
XX – não receber animais que apresentem sintomas de doenças infectocontagiosas no 
recinto onde ocorra evento pecuário, sem as devidas medidas sanitárias cabíveis; 
XXI - exigir exame de brucelose para animais de reprodução em leilão de rebanho geral a 
partir de 01/01/2014; 
XXII – não emitir GTA sem cadastro do estabelecimento do criador no serviço de defesa 
sanitária animal; 
XXIII - não emitir GTA para suídeos e/ou aves para evento pecuário em desacordo com a 
legislação vigente; 
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XXIV - não emitir GTA sem indicar, no campo “observação”, hipótese de animal em 
monitoramento soroepidemiológico ou quarentena, de acordo com orientação do serviço 
defesa sanitária animal; 
XXV - não emitir GTA sem informar, no campo “observação”, o trânsito de animais que 
estejam em monitoramento do programa BSE; 
XXVI – respeitar e acatar as ordens da autoridade sanitária do IMA quando fiscalizar 
diretamente o evento pecuário; 
XXVII – não permitir coleta de sangue para exame de brucelose e/ou execução de exame 
de tuberculose em recinto de eventos pecuários, no momento de sua realização; 
 XXVIII – observar as normas de proteção ao meio ambiente e da proibição de maus-tratos 
de animais nos recintos de eventos pecuários; 
XXIX – não receber GTA sem número de cadastro do estabelecimento de origem dos 
animais, o qual deve conter onze dígitos, conforme a legislação vigente na entrada do 
evento pecuário; 
XXX - comunicar a autoridade sanitária, quando o cadastro do criador existir, mas não 
estiver registrado no sistema eletrônico em uso pelo serviço de defesa sanitária animal 
estadual; 
XXXI – fazer a conferência do recebimento das GTA’s com relação ao quantitativo dos 
animais, por faixa etária e sexo; 
XXXII – não receber GTA’s e outros documentos sanitários com campos obrigatórios não 
preenchidos; 
XXXIII – não receber documentos sanitários, inclusive atestado de exames, com rasuras; 
XXXIV – não receber nem emitir GTA sem assinatura e carimbo da autoridade emitente; 
XXXV – não permitir a emissão de GTA de entrada ou saída de animais do evento pecuário 
indevidamente realizado por promotores de eventos não registrados no IMA, devendo 
comunicar imediatamente o fato à fiscalização do IMA antes que o evento termine;  
XXXVI – não receber fêmeas bovídeas com a marca “P” na face direita, indicativa de animal 
positivo para brucelose e/ou tuberculose no recinto do evento pecuário. 
XXXVII – assumir a Responsabilidade Técnica de quaisquer Eventos Pecuários  apenas 
quando houver possibilidade de comparecer ao local de realização do mesmo e estar 
presente durante toda a sua realização. 
XXXVIII – Observar os prazos estabelecidos na legislação vigente para autorização da 
realização de Eventos pecuários. 
 

Art. 14 – Ao Médico Veterinário habilitado que, descumprir as 
obrigações estabelecidas neste ato normativo, serão aplicadas as seguintes sanções: 
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I – advertência , quando o infrator for primário, não tiver agido com dolo ou má-fé e tiver 
infringido os artigos 4º, 5º e 13 incisos III, IX, X, XI, XIV, XXI, XXIX, XXX, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVIII. 
II – suspensão pelo prazo de até 3 (três) meses, quando infringir os artigos 6º, 8º, 10, 11, 12 
e 13 incisos I, II, V, VI,VII,VIII,XII,XIII, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, ,XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVIII,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXVII ou quando for reincidente em qualquer infração citada no 
item I deste dispositivo; 
 
III – cancelamento da habilitação, quando o habilitado: 

a) infringir os artigos 7º, 9º e 13 incisos IV, XX, XXII, XXVII; 

b) for reincidente em qualquer infração citada no item II deste dispositivo; 

c) praticar ato que, a juízo do IMA, seja incompatível com objeto da habilitação; 

IV – independentemente do disposto no item III, a autorização de que trata esta Portaria 
poderá ser revogada, a qualquer tempo, a juízo da autoridade competente, ou quando não 
houver a presença da conveniência e interesse público na habilitação do médico 
veterinário para a emissão de GTA nos eventos pecuários realizados no estado, mas o ato 
de revogação deverá ser motivado na ausência do interesse público e devidamente 
publicado no Diário Oficial do Estado. 
 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I a III deste dispositivo 
serão aplicadas mediante a observância ao devido processo legal e à ampla defesa, 
mediante procedimento previsto na Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.  
 

Art. 15 - O Médico Veterinário desabilitado somente poderá requerer 
nova habilitação depois de decorrido o prazo mínimo de um ano do após o cancelamento, 
podendo ser seu requerimento indeferido a critério do serviço oficial, considerando a 
ausência de interesse público na nova habilitação, a inadequação para o exercício das 
atividades e a gravidade da irregularidade anteriormente praticada. 

 
Art. 16 - As despesas relativas aos trabalhos profissionais necessários à 

emissão das GTA’s nos eventos pecuários em nenhum caso poderão acarretar ônus aos 
cofres públicos, correndo às expensas dos interessados na realização do evento pecuário. 

 
Art. 17 - A partir da data de publicação desta Portaria, só poderão 

exercer a função de Responsável Técnico – RT, para eventos pecuários, os Médicos 
Veterinários que obtiverem habilitação de acordo com estas normas. 
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Art.18 – Os casos omissos relativos às exigências contidas nesta Portaria 
serão resolvidos pela Diretoria do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA. 

 
Art. 19 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando imediatamente revogada a Portaria nº 1.110, de 13 de dezembro de 2010. 
 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 

 


