
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N.º 10.594, DE 07-01-92)

 (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)

PORTARIA Nº 926, DE 11 DE AGOSTO DE 2008

REVOGA A PORTARIA 129, DE 7 DE JULHO DE 1994.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13,  inciso I,  do
Regulamento a que se refere o Decreto nº 44.611, de 10 de setembro de 2007, e  tendo em
vista  o  disposto  nos  artigos  1º,  2º  inciso  VII,  e  5º  inciso  I,  da  Lei  nº  10021,  de  6  de
dezembro de 1989, e 1º da Lei nº 11029, de 12 de janeiro de 1993,  

considerando  as  exigências  da  União  Européia  -  UE,  para  a
importação de carne sem risco de transmissão da febre aftosa, 

considerando a necessidade de o Estado continuar  credenciado a
exportar carne para a União Européia - UE, visando  melhor remuneração para o produtor
rural,

RESOLVE:

Art.  1º  -  A  área  não  habilitada  para  exportação  para  a  UE  está
definida no Anexo desta portaria.

Art. 2º - As propriedades que recebem animais dos municípios não
habilitados, somente podem enviar animais para serem abatidos em frigoríficos habilitados
a exportação para a União Européia - UE, 90 (noventa) dias após a chegada do último
animal.

Art.  3º  -  Bovinos  e  Bubalinos  oriundos  de  área  não habilitada  ou
propriedades que tenham animais  em noventena poderão  mandar  os  animais  a  serem
abatidos em frigorífico credenciado a exportar para a UE desde que na GTA no campo
observação encontre os dizeres – “PROIBIDO EXPORTAR PARA A UE”.

Art. 5º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
revoga a Portaria 129, de 7 de julho de 1994.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2008.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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