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REGULAMENTO DA 44ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA, BAIXADO PELA 
PORTARIA Nº 637, DE 5 DE MAIO DE 2004.

 
CAPÍTULO I

DA EXPOSIÇÃO E DE SUAS FINALIDADES

Art. 1º - O Governo do Estado de Minas Gerais, através do Instituto Mineiro
de  Agropecuária  -  IMA,  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, promoverá, no Parque de Exposições "Bolivar de Andrade",
em Belo Horizonte,  capital  do Estado  de Minas Gerais,  a  44ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL
AGROPECUÁRIA.

Art.  2º  -  O  certame,  mencionado  no  artigo  anterior,  será  realizado  no
período de 31 de maio a 13 de junho de 2004.

Art. 3º - A Exposição Estadual tem por finalidade:

a) verificar, pela apresentação de espécimes e produtos, os índices
de  desenvolvimento  da  agropecuária  do  Estado,  comparando-os  entre  si,  a  fim  de
aquilatar o progresso ocorrido;

b) proporcionar maior aproximação entre os produtores rurais para
troca de informações e favorecimento de negócios de compra e venda;

c) motivar  o  produtor  rural,  mediante  espírito  de competição,  a
aprimorar a qualidade de seu produto;

d) orientar criadores, técnicos e estudantes de Escolas Superiores
de Agricultura,  Veterinária e Zootecnia na prática de julgamento de animais e outras
atividades próprias desses certames;

e) despertar vocações para a empresa rural;

f) facultar, ao comércio e à indústria, a exposição  e  demonstração
de produtos e equipamentos destinados à agropecuária;

g)  integrar  esforços  e  recursos  do  poder  público  e  da  iniciativa
privada, para o estímulo à produção agropecuária;

h) divulgar e estimular as atividades relacionadas com a produção e
a produtividade agrícola.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º - A 44ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA, programada para o
período de 31 de maio a 13 de junho de 2004 , no Parque de Exposições "Bolivar de
Andrade", bairro Gameleira, em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, será
realizada em 2 (dois) turnos, sendo o 1º (primeiro) de 31 de maio a 06 de junho e o 2º
(segundo) de 08 a 13 de junho de 2004.

Art. 5º - Para a organização e execução da 44ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL 
AGROPECUÁRIA, o Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA constitui 
Comissão Executiva, através da Portaria nº 620, de 05 de dezembro de 2003.

Art. 6º - A Comissão Executiva se encarregará das medidas necessárias à
promoção e realização dessa Exposição.

Art. 7º - A divulgação de todos os eventos, a serem realizados durante a
44ª Exposição Estadual  Agropecuária, deverão estar a ela vinculados. 
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CAPÍTULO III

DO  REGULAMENTO

Art.  8º -  O Parque de Exposições "Bolivar de Andrade" estará aberto à
visitação pública das 8 às 22 horas.

Parágrafo  único.  A  visitação  aos  animais  será  encerrada  às  20
horas.

Art. 9º - A Comissão Executiva fixará o preço para o ingresso no recinto da
Exposição.

Parágrafo único.  Terão entrada franca no recinto do Parque:

a) autoridades e convidados especiais;

b) expositores e seus familiares, portadores de credenciais;

c) menores  de  10  (dez)  anos,  quando  acompanhados  de
seus pais no horário de 08:00 às 16:00 horas.

d)  alunos  de  estabelecimentos  de  ensino,  quando  em
excursão oficializada pela escola;

e)   pessoas munidas de ingressos fornecidos pela Comissão
Executiva;

f)  policiais em serviço, mediante carteira de identificação e
credenciados pela autoridade competente;

g)  militares em serviço, credenciados pelos seus respectivos
comandos;

h)  funcionários do IMA e serviçais do Parque, munidos de
identificação;

i)    tratadores  de  animais  expostos,  devidamente
credenciados;

j)  estudantes  de  Medicina  Veterinária,  Agronomia  e
Zootecnia,  no horário  de  8 às  16 horas,  mediante  requerimento  prévio  solicitado à
Comissão Executiva.

CAPÍTULO IV

DAS INSCRIÇÕES

Art. 10 - As inscrições dos animais participantes da 44ª Exposição Estadual
Agropecuária serão feitas nas respectivas Associações ou Núcleos de Criadores.

Art. 11 - Só serão aceitas inscrições de animais, registrados por entidades que detêm
Serviço  de  Registro  Genealógico,  devidamente  reconhecido  pelo  Ministério  da
Agricultura e do Abastecimento.

Parágrafo  único.  Para  fazer  a  inscrição,  todo  animal  deverá,
obrigatoriamente, estar registrado ou transferido para o nome do expositor.

Art. 12 - Os animais importados somente serão inscritos na Exposição, se
registrados na respectiva Associação de Registro Genealógico existente no País.
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Art.  13  -  O  número  de  animais  por  Expositor  será  determinado  pela
respectiva Associação ou Núcleo.

Art. 14 - Para espécies e raças serão distribuídas as seguintes vagas:

B O V I N O S - E Q Ü I D E O S - C A P R I N O S - B U B A L I N O S

1º Turno 31 de Maio a 06 de Junho de 2004

R A Ç A S N.º DE
VAGAS

Pardo Suíça  125
Jersey  125
Holandesa  150
Girolanda  150
Gir e Gir Leiteiro  125
Murrah    25
Mangalarga Marchador  140
Campolina  126
Pêga    60
Caprinos (04 raças)  100

B O V I N O S - E Q Ü I N O S - O V I N O S 

2º Turno  08 a 13 de junho de 2004.

R A Ç A S N.º DE VAGAS
Simental e Simbrasil 100
Nelore e Nelore Môcho 350
Guzerá  150
Ovinos  100
Árabe  95
Appaloosa 25
Pampa 120
Pônei 119
Quarto de Milha 25

Art. 15 - Para o preenchimento das vagas estabelecidas no artigo 14 serão
usados critérios adotados pelas Associações.

Art. 16 - O remanejamento das vagas será feito, apenas, pela Comissão
Executiva.

CAPÍTULO V

DA RECEPÇÃO, DA PESAGEM E DA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

Art. 17 - Os animais deverão dar entrada no recinto do Parque na data
fixada pela Comissão Executiva, a fim de que possam  concorrer a julgamento.

Art. 18 - O movimento de chegada e saída dos animais deverá obedecer,
rigorosamente, os seguintes critérios:

1º TURNO

Bovinos

Dias 31-05-04 a 02-06-04 - Entrada de Bovinos.
Dia  07-06-04 - Saída de Bovinos.

Eqüídeos

Dias 31-05-04 a 02-06-04 - Entrada de Eqüídeos
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Dia  07-06-04 - Saída de Eqüídeos. 

Caprinos

Dias 31-06-04 a 02-06-04 - Entrada de Caprinos
Dia  07-06-04 - Saída de Caprinos

2º TURNO

Bovinos

Dias 08-06-04 a 08-06-04 - Entrada de Bovinos.
Dia  09-06-04 - Pesagem das raças Guzerá, Simental e Nelore.
Dia  14-06-04 - Saída de Bovinos.

Eqüinos

Dias 07-06-04 a 09-06-04 - Entrada de Eqüinos.
Dias 07-06-04 a 13-06-04 - Entrada de Eqüinos de Provas.
Dia  14-06-04 - Saída de Eqüinos.

Ovinos

Dias 08-06-04 a 08-06-04 - Entrada de Ovinos
Dia  14-06-04 - Saída de Ovinos

Art. 19 - O horário de recebimento de animais será de 8 às 20 horas dos
dias mencionados.

Parágrafo único. Os animais não entrarão no Parque fora do horário
estabelecido.

Art. 20 - No ato da entrada dos animais, seus condutores deverão fazer a
entrega dos atestados referidos neste Regulamento, bem como da guia fiscal, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 21 - Na entrada do recinto do Parque, os animais serão inspecionados,
identificados e encaminhados  aos pavilhões indicados  pela  Comissão  de Recepção e
Alojamento de cada Associação.

§ 1º - A Comissão Executiva distribuirá os pavilhões entre as raças e
espécies participantes do evento.

§  2º  -  Compete,  única  e  exclusivamente,  à  Comissão  Executiva
modificar  a  localização  dos  animais  no  recinto  por  interesse  da  exposição  ou  do
expositor.

Art. 22 - Após o recebimento e a localização, os animais só poderão ser
retirados do Parque depois do julgamento, nas datas fixadas no artigo 18. 

Art. 23 - A pesagem dos animais, sujeitos à Tabela de Peso Mínimo, será
feita no dia 09 de junho de 2004 para as raças Simental, Guzerá e Nelore.

Art. 24 - Os animais inscritos passarão pela Comissão de Admissão, que
terá competência plena para proibir a  entrada dos animais no Parque e eliminá-los do
julgamento, conforme legislação de cada Associação.

§1º- Os animais reprovados na inspeção retornarão, imediatamente,
ao local de origem.

§ 2º - Somente será permitido o ingresso de animais no recinto do
Parque,  quando  devidamente  identificados,  com marca  permanente  ou  resenha,  de
modo que fiquem perfeitamente individualizados.
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Art. 25 - Os animais inscritos receberão capim picado, que será distribuído
em horário previamente estabelecido, de modo a facilitar o atendimento.

Parágrafo único. A ração balanceada será fornecida pelo expositor.

Art.  26  -  A  distribuição  de  "cama"  para  os  animais  nos  galpões  será
realizada em horário previamente estabelecido.

CAPÍTULO VI

DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA

Art. 27 - A comissão Executiva diligenciará no sentido de retirar os animais,
alojados no recinto do Parque, até 7 (sete) dias antes da inauguração da exposição, bem
como providenciará a limpeza e desinfecção de todas as suas instalações.

Art.  28  –  Todos  os  animais  deverão  ser,  obrigatoriamente,  examinados
(inspecionados) na entrada do recinto do Parque, em local apropriado e seu acesso será
permitido  somente  quando  não  apresentarem  sinais  clínicos  de  doença  infecto-
contagiosa e estiverem isentos de parasitas externos.

Art. 29 – O ingresso de animais no recinto do parque, zona livre de febre
aftosa com vacinação (com reconhecimento internacional), se dará de acordo com sua
origem, mediante os procedimentos abaixo descritos, por espécie animal:

A) BOVINOS E BUBALINOS:

1 – DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA: 

 Vacinação contra a febre aftosa com vacina trivalente OAC, oficialmente controlada,
realizada entre 07 ( sete) e 180 ( cento e oitenta) dias antes da data da entrada dos
animais no recinto do Parque;

 EXCEÇÃO: no caso de animais com até 18 meses de idade, vacinação realizada entre
07 a 90 dias antes da data da entrada dos animais no recinto do parque.

 OBS:  O  período  de  90  a  180  dias  não  poderá  vencer  no  transcorrer  do
evento.

2 – DA PROCEDÊNCIA DOS ANIMAIS:

2.1  -  Animais  procedentes  de Estados  ou áreas  classificadas
como médio risco de ocorrência da febre aftosa ou zona tampão (BR-3:  AC e
parte do PA e parte do AM):

 Quarentena (30 dias) e sorologia para febre aftosa na origem e quarentena (14 dias)
e sorologia no destino, conforme Instrução Normativa nº 82 de 20/11/03;

 “Autorização para ingresso de animais susceptíveis à febre aftosa em Zona Livre de
Febre Aftosa que pratica a Vacinação”;

  Atestado Zoossanitário de origem para entrada de bovinos/bubalinos/ovinos/caprinos
em Zona Livre de Febre Aftosa que pratica a Vacinação”;

 Rota definida no verso da GTA;

 Lacre do veículo na origem;

 Desinfecção do veículo no posto de vigilância localizado na entrada da Zona Livre
com Vacinação.
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2.2  –  Animais  procedentes de Estados ou áreas classificadas
como de baixo risco de ocorrência  da febre aftosa (BR-2),  da zona tampão
(alguns municípios da BA, TO):

 Quarentena (30 dias) e sorologia para febre aftosa na origem e quarentena (14 dias) e
sorologia no destino, conforme Instrução Normativa nº 82 de 20/11/03;

 “Autorização para ingresso de animais susceptíveis à febre aftosa em Zona Livre de
Febre Aftosa que pratica a Vacinação”;

 Atestado Zoossanitário de origem para entrada de bovinos/bubalinos/ovinos/caprinos
em Zona Livre de Febre Aftosa que pratica a Vacinação”;

 Rota definida no verso da GTA;

 Lacre do veículo na origem;

 Desinfecção do veículo no posto de vigilância localizado na entrada da Zona Livre com
Vacinação.

2.3  –  Animais  procedentes  de  Zona Livre  com Vacinação,  do
Circuito  Pecuário  Leste  -  CPL,  classificados  como de  baixo risco de ocorrência  da
febre  aftosa  (BR-2:  Estados  de  SE,  ES,  RJ,  parte  do  Estado  da  Bahia),  do  Circuito
Pecuário  Sul  (BR2:  RS),  classificado  como de  baixo risco de ocorrência  da febre
aftosa e do Circuito Pecuário Centro Oeste - CPCO, classificados como de baixo risco de
ocorrência da febre aftosa (BR-2: MS e parte de TO) e classificados como de mínimo
risco de ocorrência da febre (BR-1: DF, GO, MG, MT, SP e PR). 

 GTA

2.4 – Animais  procedentes de Estados ou áreas Livre de Febre
Aftosa sem Vacinação, classificados como Risco Desprezível (BR-D: SC):

 GTA;

 Revacinação  no  destino  (em  uma  propriedade  na  zona  livre  com  vacinação),  sob
inspeção do médico veterinário do serviço oficial, conforme “Art. 6º, inciso I, alínea a,
da  Instrução  Normativa  nº  82,  de  20/11/03:”  O  ingresso  de  bovinos  para
propriedades rurais  deverá ser seguido de imediata vacinação contra febre aftosa no
destino, respeitando-se o prazo de 14 dias para nova movimentação dos referidos
animais”.

OBS 1: O retorno dos bovinos e bubalinos procedentes dos Estados ou áreas Livres de
Febre Aftosa sem Vacinação (SC),  não será permitido, conforme Instrução Normativa
nº 05 de 17 de janeiro de 2003.

OBS 2: Não será permitido  o ingresso de animais susceptíveis a febre aftosa (bovinos,
bubalinos,  ovinos, caprinos...)  procedentes de Estados ou áreas classificados como de
Alto Risco de ocorrência da febre aftosa  (BR-4: parte do estado do PA e Estado de RR e
MA) e Risco Não Conhecido (BR-NC: AL, AP, AM, CE, PB, PE, PI, RN).

3 – DA BRUCELOSE:

3.1  –  Exame  negativo  de  soro  aglutinação  para  diagnóstico  de
brucelose, realizado no máximo até 60 (sessenta) dias antes da data da entrada dos
animais no recinto do Parque.

 OBS: O exame não poderá vencer no transcorrer do evento.

3.2 – Certificado de vacinação contra a brucelose para as fêmeas até
24 (vinte e quatro) meses, vacinadas na idade de 3 a 8 meses;
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3.3 – Atestado com resultado negativo a teste de diagnóstico para
brucelose para fêmeas com idade igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses para
animais vacinados entre 3 e 8 meses de idade. 

3.4 – Atestado com resultado negativo a teste de diagnóstico para
brucelose para fêmeas não vacinadas e machos com idade superior a 8 (oito) meses de
idade.

4 – DA TUBERCULOSE:

4.1  –  Exame  negativo  para  prova  de  diagnóstico  de  tuberculose,
efetuado até 60 (sessenta) dias antes da entrada dos animais no recinto do parque. 
 OBS: O exame não poderá vencer no transcorrer do evento.

4.2 – O exame será obrigatório para os animais com idade igual ou
superior a 6 (seis) semanas. 

B) CAPRINOS E OVINOS:

1 – DA PROCEDÊNCIA DOS ANIMAIS:

1.1 -  Animais  procedentes  de  Estados  ou  áreas
classificadas como médio risco de ocorrência da febre aftosa ou zona tampão
(BR-3: AC e parte do PA e  parte do AM):

 Quarentena (30 dias) e sorologia para febre aftosa na origem e quarentena (14 dias) e
sorologia no destino, conforme Instrução Normativa nº 82 de 20/11/03;

 “Autorização para ingresso de animais susceptíveis à febre aftosa em Zona Livre de
Febre Aftosa que pratica a Vacinação”;

 Atestado Zoossanitário de origem para entrada de bovinos/bubalinos/ovinos/caprinos
em Zona Livre de Febre Aftosa que pratica a Vacinação “;

 Rota definida no verso da GTA;

 Lacre do veículo na origem;

 Desinfecção do veículo no posto de vigilância localizado na entrada da Zona Livre com
Vacinação.

1.2 – Animais  procedentes  de  Estados  ou  áreas
classificadas como de baixo risco de ocorrência da febre aftosa (BR-2), da zona
tampão (alguns municípios da BA, TO):

 Quarentena (30 dias) e sorologia para febre aftosa na origem e quarentena (14 dias) e
sorologia no destino, conforme Instrução Normativa nº 82 de 20/11/03;

 “Autorização para ingresso de animais susceptíveis à febre aftosa em Zona Livre de
Febre Aftosa que pratica a Vacinação”;

 Atestado Zoossanitário de origem para entrada de bovinos/bubalinos/ovinos/caprinos
em Zona Livre de Febre Aftosa que pratica a Vacinação”;

 Rota definida no verso da GTA;
 Lacre do veículo na origem;

 Desinfecção do veículo no posto de vigilância localizado na entrada da Zona Livre com
Vacinação.

1.3 – Animais procedentes de Zona Livre com Vacinação, do
Circuito  Pecuário  Leste  -  CPL,  classificados  como de  baixo risco de ocorrência  da
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febre aftosa (BR-2: Estados de SE, ES, RJ, parte do Estado da Bahia) e Circuito Pecuário
Sul – CPS (BR-2: RS) e do Circuito Pecuário Centro Oeste - CPCO, classificados como de
baixo risco de ocorrência da febre aftosa (BR-2: MS e parte de TO) e classificados
como de mínimo risco de ocorrência da febre (BR-1: DF, GO, MG, MT, SP e PR).

 GTA

1.4 – Animais  procedentes de Estados ou áreas Livre de Febre
Aftosa sem Vacinação, classificados como Risco Desprezível (BR-D: SC):

 GTA;
 
OBS 1: Não será permitido  o ingresso de animais susceptíveis a febre aftosa (bovinos,
bubalinos,  ovinos, caprinos...)  procedentes de Estados ou áreas classificados como de
Alto Risco de ocorrência da febre aftosa  (BR-4: parte do PA e Estado de RR e MA) e Risco
Não Conhecido (BR-NC: AL, AP, AM, CE, PB, PE, PI, RN).

OBS 2: O retorno de caprinos, ovinos e suínos oriundos de Santa Catarina (área livre de
febre aftosa sem vacinação) deverá procedido de acordo com a Instrução Normativa
nº 05 de 17/01/2003 e a Instrução de Serviço nº 04 de 28/01/2003.

2 – DA GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL - GTA:

Será exigido guia de Trânsito Animal - GTA, emitida por veterinário oficial ou credenciado
pelo Ministério da Agricultura, mediante inspeção sanitária.

C) EQUIDEOS

1 – DA GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL - GTA :

 A apresentação  da  GTA  é  obrigatória  tanto  para  os  animais  que  vierem de  outros
Estados como para os pertencentes ao Estado de Minas  Gerais.  (Portaria nº 162, de
18 de outubro de 1994)

2– DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE):

 Atestado negativo de exame laboratorial oficial para AIE (Teste de Imunodifusão em Gel
de Agar)

 A  validade  do  referido  exame  é  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  para  propriedades
controladas e de 60 (sessenta) dias para as demais, sendo que o prazo de validade do
exame deverá cobrir todo o período do evento.

 Fica dispensados do exame de AIE o eqüídeo com idade inferior a 06 (seis) meses,
quando acompanhado da mãe com Atestado negativo de exame laboratorial oficial para
AIE. 

3 – DO MORMO:

3.1 - Eqüídeos provenientes de Unidades da Federação onde tenham
sido  diagnosticados  casos  de  Mormo  com  confirmação  através  de  diagnóstico
laboratorial, ou seja, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Amazonas, Maranhão,
Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima deverão estar acompanhados
de:

 Comprovante de exame negativo de Mormo, dentro do prazo de validade, que é de 12
(doze) meses, para animais procedentes de propriedades com certificado de Monitorada
para Mormo, e de 60 (sessenta) dias para todos os outros. (Instrução de Serviço DDA
nº 009/00 de 30 de agosto de 2000). 

D) AVESTRUZES OU OUTRAS AVES 

1 – AVESTRUZES:
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1.1 – DA GTA:

 Guia de trânsito Animal-GTA, emitida por médico veterinário oficial ou credenciado pelo
MAPA,  mediante  inspeção   sanitária,  apresentação  do  Registro  no  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA do estabelecimento de origem dos animais e
exame negativo (sorologia) atestando que os animais não tiveram contato com o vírus da
Doença de NewCastle.

1.2 – Documentos necessários:

 GTA
 Registro no MAPA
 Sorologia  para  a  Doença  de  Newcastle,  comprovando  que  os  animais  não  tiveram
contato com o vírus da doença.

2 – OUTRAS AVES DOMÉSTICAS:

2.1 – DA VACINAÇÃO CONTRA NEWCASTLE:

 Certificado de vacinação contra doença de Newcastle, no mínimo 30 (trinta) dias antes
da entrada dos animais no recinto do parque;

2.2 – DA GTA:

 Guia de trânsito Animal - GTA, emitido por médico veterinário oficial ou credenciado
pelo MAPA,  mediante  inspeção  sanitária  e apresentação  do certificado de vacinação
contra Newcastle.

3 – AVES SILVESTRES:

3.1 – DA GTA:

 Guia de trânsito Animal - GTA, emitido por médico veterinário oficial ou credenciado
pelo MAPA, mediante inspeção  sanitária, apresentação do exame negativo (sorologia)
atestando que os animais não tiveram contato com o vírus da Doença de Newcastle e
Guia de Transporte do IBAMA.

E) CANINOS:

1 – DA GTA:

 Guia de trânsito Animal – GTA, emitido por Médico Veterinário oficial ou credenciado
pelo MAPA, mediante inspeção sanitária, apresentação do cartão de controle sanitário do
animal e certificado de vacinação contra a raiva.

F) FELINOS:

1 – DA GTA:

 Guia de trânsito Animal – GTA, emitido por Médico Veterinário oficial ou credenciado
pelo MAPA, mediante inspeção sanitária, apresentação do cartão de controle sanitário do
animal e certificado de vacinação contra a raiva.

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Art.  30-  Os  animais  acometidos  ou  suspeitos  de  serem  portadores  de
doenças  infecto-contagiosas,  no  recinto  do  Parque,  serão  isolados  em  local  próprio,
adotando-se  as  demais  medidas  sanitárias  cabíveis,  podendo  até  ser  interditada  a
Exposição, a critério da autoridade sanitária oficial.

Parágrafo único.  Outros requisitos, inclusive exames e vacinações,
além  dos  estabelecidos  neste  Regulamento,  poderão  ser  exigidos,  a  critério  das
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autoridades sanitárias oficiais, levando-se em consideração a situação vigente no Estado
ou região.

Art. 31- A saída de animais, portadores de doença infecto contagiosa do
Parque, somente será permitida com autorização expressa das autoridades sanitárias.

Art.  32-  Os  animais  expostos  ficarão  sob  cuidados  sanitários  da  Sub-
comissão de Saúde Animal.

Art.  33-  Durante  o  período  da  Exposição  será  mantida,  no  recinto  do
Parque, uma Subcomissão de saúde Animal, coma finalidade de  zelar pela saúde dos
animais, prestar  lhes toda espécie de assistência e fazer cumprir ou baixar normas de
defesa Sanitária Animal.

Parágrafo  único.  É  permitido  ao  expositor  utilizar-se  de  médico-
veterinário  de  sua  confiança  para  assistir  e  medicar  seus  animais,  com anuência  do
serviço oficial, quando não se tratar de doença infecto- contagiosa.

Art. 34- Os animais que não estiverem com a documentação correta e por
algum motivo determinado pela Defesa Sanitária Animal, forem impedidos de entrar no
recinto do Parque de Exposições, ficam sob total responsabilidade do Proprietário, não
cabendo  a  ele  qualquer  representante,  agir  contra  as  atitudes  determinadas  pela
comissão de defesa sanitária animal.

Art. 35- A documentação deverá ser apresentada  nos seus originais, xerox
não autenticado ou fax serão desprezados .

Art. 36- Todo animal que apresentar qualquer distúrbio será conduzido à
Assistência veterinária do Parque, a fim de ser examinado e medicado.

Art. 37- É expressamente proibido medicar animais nos pavilhões. Quando
necessário,  tal medicação deverá ser feita na assistência veterinária do Parque,  pelo
médico-veterinário de plantão. Qualquer medicação, fora da assistência veterinária do
Parque, deverá ser autorizada pela Subcomissão de Saúde Animal.

Art. 38- É proibida a entrada de veículos no recinto do Evento Pecuário,
exceto  daqueles  que  estiverem  a  serviço,  desde  que  devidamente  credenciados  e
autorizados pela Comissão  Executiva. 

CAPÍTULO VII

DO JULGAMENTO

Art. 39- Os animais participantes da 44ª Exposição Estadual Agropecuária
serão julgados conforme Regulamento Oficial de cada Associação.
Art.  40-  Todos  os  animais  e  produtos  expostos  e  classificados,  de  acordo  com este
Regulamento,  serão  julgados  por  Juízes  indicados  pelas  respectivas  Associações  de
Criadores.

Art.  41-  Os  julgamentos  serão  públicos,  devendo  os  interessados  e
expositores conservarem-se afastados do local, de modo a não perturbar os animais e
permitir a livre ação do Juiz.

Art. 42- Os julgamentos deverão realizar-se durante o certame, nos dias e
horários previamente determinados pela Comissão Executiva.

Art.  43-  Visando  manter  o  caráter  educativo,  é  desejável  que  o  Juiz
justifique, publicamente, os critérios de sua decisão de julgamento.

Art. 44- O veredicto do Juiz é irrecorrível.
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Art. 45- O desacato a qualquer membro de Comissão ou Juiz, por expositor
ou seu preposto,  será avaliado pela Comissão Executiva para efeito de aplicação de
penalidade, com a retirada imediata dos seus animais da pista.

Art. 46- Ao Juiz será facultado retirar, da pista de julgamento, animais que
tenham sofrido cirurgia corretiva ou preparo, visando acobertar defeitos.

Art.  47- Os animais inscritos e admitidos  no recinto do Parque deverão
comparecer,  obrigatoriamente, à pista de julgamento,  salvo casos especiais previstos
neste  Regulamento,  ou  se  previamente  justificados  perante  a  Comissão  Executiva  e
tendo sua ausência aceita por esta.

Art. 48- Os animais que não se apresentarem suficientemente preparados,
portando lesões ou deformações, serão excluídos do julgamento, o mesmo ocorrendo
com aqueles que não tiverem elementos de contenção para o perfeito domínio  pelo
tratador ou que não sejam suficientemente mansos.

Art. 49 - Os expositores não poderão atuar como Juízes das raças das quais
forem criadores ou proprietários, nem seus parentes até 2º grau que forem, igualmente,
criadores ou proprietários. A mesma proibição se estende às pessoas que mantenham
vínculo empregatício com os expositores.

CAPÍTULO VIII

DOS PRÊMIOS E DOS TÍTULOS

Art. 50- As premiações dos animais presentes à 44ª Exposição Estadual
Agropecuária  serão  de  responsabilidade  de  cada  Associação  de  criadores,  conforme
ficou estabelecido nas reuniões realizadas nos dias 08 e 09 de março de 2004.

Art. 51 - Os prêmios e os títulos poderão deixar de ser conferidos caso o
Juiz não reconheça, no julgamento, animais em condições de merecê-los.

.CAPÍTULO IX

DOS LEILÕES

Art. 52- Será dada a cada Associação de Criadores, cujos animais estejam
expostos, autorização para a realização de um único Leilão Oficial da raça, durante a 44ª
EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA.

Art.  53  -  Os  Leilões  serão  marcados  antecipadamente  e  deverão  ser
aprovados pela Comissão Executiva.

Art.  54  -  Para  a  marcação  de  Leilões,  a  preferência  será  sempre  das
Associações de Criadores, cujos animais estejam expostos.

Art.  55 -  As  Associações  de  Criadores  poderão  contratar  firmas  para  a
realização de seus Leilões.

Art. 56 - As Associações de Criadores e as Firmas Leiloeiras não poderão
estar em débito com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

§ 1º -  As firmas contratadas deverão  fornecer,   à Secretaria da
Comissão Executiva, dados como: número de animais leiloados, média de preço e maior
valor alcançado, para divulgação pela imprensa.

§ 2º - A alimentação dos animais dos Leilões correrá por conta da
respectiva Associação de Criadores ou da firma por ela contratada.

Art. 57- São de responsabilidade das Associações de Criadores todas as
ocorrências registradas nos Leilões ou deles decorrentes.
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Art. 58- É de obrigação das Associações de Criadores zelar pela qualidade
zootécnica, reprodutiva e sanitária dos animais leiloados.

Art.  59-  Não  será  permitido  alojamento  nos  pavilhões  de  animais
destinados, exclusivamente, a Leilões.

CAPÍTULO X

DA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, DOS EQUIPAMENTOS E 
DOS MATERIAIS AGRÍCOLAS

Art. 60 - Serão montados, no recinto do Parque, estandes e barracas com a
finalidade  de  proporcionar,  ao  comércio  e  à  indústria,  a  oportunidade  de  mostrar
produtos e equipamentos agropecuários.

Parágrafo único. Os estandes e as barracas deverão ser montados
de  acordo  com  modelos  aprovados  pela  Comissão  Executiva,  nos  locais  que  ela
determinar.

Art. 61 - Os estandes e as barracas deverão ser mantidos por serviços de
vigilância  noturna,  sob a responsabilidade dos  expositores,  não cabendo ao Instituto
Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA,  nenhuma  responsabilidade  pelas  mercadorias  neles
expostas.

Art. 62 - A instalação dos estandes e das barracas deverá se efetivar no
período de 28 (vinte e oito) de maio a 31 (trinta e um) de maio de 2004.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  63 -  É, expressamente, vedado a todo e qualquer proprietário,  sob
pena  de  exclusão  de  seus  animais  e  produtos  do  recinto  do  Parque,  alterar  as
determinações da Comissão Executiva ou interferir nos seus critérios.

Art. 64 - Todas as pessoas, presentes no recinto do Parque, ficam sujeitas
às normas deste Regulamento e à legislação vigente aplicável.

Art. 65 - É, expressamente, proibida a manutenção, no recinto do Parque,
de inflamáveis ou produtos corrosivos, sem licença prévia da Comissão Executiva.

Art.  66 -  Os tratadores  deverão apresentar-se  bem trajados,  zelar  pelo
local onde os animais estiverem expostos, conduzi-los a desfile e receber a forragem nos
locais e hora determinados pela Comissão Executiva.

Art. 67- Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela
Comissão Executiva, de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO XII

DO ENCERRAMENTO

Art. 68- O encerramento oficial da Exposição dar-se-á no dia 13 de junho,
em hora previamente marcada e anunciada pelo serviço de alto-falantes do Parque.

Art. 69- A Comissão Executiva providenciará, junto à Secretaria de Estado
da Fazenda, funcionários do Serviço de Fiscalização para o fornecimento de guias de
transporte, visando o retorno dos animais à origem.
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