
PORTARIA Nº 633, DE 15 DE ABRIL DE 2004.

DIVULGA  ARTIGO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº  21,  DE  2  DE
ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -
IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13,  inciso X,  do Regulamento
baixado  pelo  Decreto  nº  43.415,  de  4  de  julho  de  2003,  e  tendo  em  vista  a
necessidade de divulgar, no Estado de Minas Gerais, normas da Instrução Normativa
nº  21,  de  2  de  abril  de  2004,  que  aprova  as  normas  operacionais  do  Sistema
Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina - SISBOV,
 

RESOLVE:
 

Art.  1º  -  As  entidades  organizadoras  de  eventos  pecuários  e  as
empresas leiloeiras que atuam no Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a divulgar
o disposto no artigo 15, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa nº 21, de 2/4/2004, da
Secretaria  de  Defesa  Agropecuária  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento,  que  aprova  as  normas  operacionais  do  Sistema  Brasileiro  de
Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina – SISBOV, conforme abaixo
transcrito:
 

“Art 15. A partir de 1º de agosto de 2004, o bovino e bubalino, para
participar  de  exposições  e  feiras,  classificadas  como  internacional,  nacional  e
interestadual, e de leilões de animais registrados em associações de raça, deverá ser
previamente cadastrado no SISBOV.
 

§1º Para leilões de bovinos ou bubalinos que não sejam registrados em
associações de raça,  o prazo estipulado neste artigo será de 1º de novembro de
2004.
 

§2º Ao animal com idade inferior a 90 (noventa) dias não se aplica o
disposto neste artigo”.

Parágrafo  único.  No  caso  de  leilão,  os  leiloeiros  ficam  obrigados  a
divulgar, no mínimo três vezes, durante a realização do certame.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2004 

Altino Rodrigues Neto



Diretor-Geral


