
PORTARIA N° 607, DE 9 DE SETEMBRO DE 2003.

DISPÕE  SOBRE  O  REGISTRO  DE  ENTIDADES  PROMOTORAS,  BAIXA
NORMAS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  FEIRAS  E  LEILÕES  E  PARA  O
CONTROLE  SANITÁRIO  DE  ANIMAIS  EM  EXPOSIÇÕES,  FEIRAS  E
OUTROS EVENTOS PECUÁRIOS.

O  Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA,  no  uso  de
atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento do IMA, aprovado pelo
Decreto nº 43.415, de 4 de julho de 2003, e

considerando  o  risco  de  difusão  das  doenças  dos  animais  em  eventos
pecuários,

considerando a necessidade da manutenção do “status”  de área livre com
vacinação para a febre aftosa,

considerando, também, a necessidade de assegurar as condições sanitárias
para atingir o “status” de área livre de febre aftosa sem vacinação,e

considerando,  finalmente,  a  importância  representada  pelas  entidades
promotoras públicas  ou  privadas  de  eventos agropecuários,  bem  como  em  face  da
necessidade de disciplinar  essas atividades em consonância  com as normas legais  e
regulamentares de defesa sanitária animal,

RESOLVE:

Art.1º  -  Esta  Portaria  estabelece  normas  para  o  registro  junto  ao  IMA de
entidades promotoras públicas ou privadas que realizam Feiras e Leilões, bem como para
o controle sanitário de animais em Exposições, Feiras e Leilões.

CAPÍTULO I

DO REGISTRO DAS ENTIDADES PROMOTORAS

Art.2º  -  As entidades  promotoras  públicas  ou privadas de Feiras e Leilões
ficam  sujeitas  a  registro  no  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA,  como  condição
essencial para o regular exercício de suas atividades no Estado.

Art.3º  -  Para  obtenção  do  registro,  as  entidades  devem  apresentar  os
seguintes documentos:

a) requerimento assinado pelo representante legal da firma;
b) cópia  do  cartão  de   inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa

Jurídica -  CNPJ;
c) cópia do documento de inscrição estadual, quando exigível;
d) comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária de

Minas Gerais - CRMV/MG;
e) declaração de responsabilidade técnica;
f) comprovante de pagamento da taxa de registro.



Art.4º  -  As entidades promotoras públicas ou privadas de Feiras e Leilões
devem cumprir fielmente as prescrições contidas na Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de
1989; no Decreto nº 30.879, de 23 de janeiro de 1990, na Lei nº 11.029, de 12 de janeiro
de 1993; na Lei nº 13.451, de 10 de janeiro de 2000; e em outros dispositivos legais
aplicáveis àquelas atividades.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E LEILÕES

Art.5º - A entidade promotora  pública ou privada de Feiras e Leilões deverá
requerer  a  autorização,  em  impresso  próprio,  ao  Escritório  Seccional  do  IMA  onde
pretende realizar o evento, com prazo mínimo de7 (sete) dias.

Parágrafo  único.  Quando  a  entidade  pretender  realizar  o  evento  em
propriedade rural, o prazo mencionado neste artigo será de 30(trinta) dias.

Art.6º  -  A  concessão  da  autorização  para  a  realização  de  evento  fica
condicionada  à  existência,  no  local,  das  seguintes  instalações:  pedilúvio,  tronco  para
contenção  de  animais  e  local  apropriado  para  recepção  e  expedição  de  documento
sanitário.

Art.7º  -  Para  que  a  entidade  promotora  de  feiras  e  leilões  possa  realizar
qualquer evento em propriedade rural,deverão estar cem por cento imunizados contra a
febre  aftosa,  tanto  os  bovinos  e  bubalinos  envolvidos,  quanto  os  das  propriedades
limítrofes,  exigência  extensiva  às  bezerras  com  idade  entre  3  e  8  meses,  quanto  à
imunização contra brucelose.

Art.8º  -  A  realização  de  Feiras  e  Leilões  pela  entidade  promotora  fica
condicionada ao cumprimento das seguintes exigências:

a) indicação ao Escritório Seccional do IMA do médico veterinário, responsável
técnico pelo evento;

b) recepção dos animais no horário de 8 (oito) às 18 (dezoito) horas;
c)  colheita,  por  servidor  do  IMA,  de material  dos animais  para  os  exames

laboratoriais que julgar necessário;
d) preenchimento dos mapas de controle de entrada e de saída de animais, de

acordo com os modelos fornecidos pelo IMA;
e) recepção dos animais e registro em mapa próprio pelo responsável técnico

da entidade promotora do evento; 
f)  registro  de  saída  dos  animais  em  mapa  próprio  e  expedição  da

documentação  sanitária  a  cargo  da  entidade  promotora  do  evento,  por  intermédio  do
responsável técnico;

g)  confrontação,  por  servidor  do  IMA,  dos mapas  de  entrada e  saída dos
animais, bem como da documentação sanitária respectiva;



h)  constar  no  regulamento  da  entidade  promotora  de  Feiras  e  Leilões  o
compromisso de fiel observância das normas sanitárias exigidas pelo IMA.

Parágrafo único. A entidade promotora de evento pecuário deverá registrar no
mapa de saída dos animais, quando o comprador for de outro Estado da Federação, a
sigla correspondente.

Art.9º - A entidade promotora pública ou privada de Feiras e Leilões terá o
prazo máximo de dois dias úteis, após o encerramento do evento, para fazer a prestação
de contas relativa às exigências sanitárias, perante o Escritório Seccional do IMA.

Parágrafo único. A documentação sanitária dos animais deverá ser devolvida
ao IMA juntamente com o mapa de saída dos mesmos, no prazo citado neste artigo.

Art.10 - O IMA adotará os seguintes procedimentos em relação ao responsável
técnico de entidade promotora de Feiras e Leilões:
 

I  -  Não  permitirá,  em razão  de  proibição  legal,  que  servidor  da  Autarquia
exerça esta função.

II  -  Não  concederá  autorização  para  a  realização  de  evento,  quando  o
responsável técnico da entidade promotora for seu sócio ou proprietário.

Art.11 - A entidade promotora, pública ou privada, de Feiras e Leilões deverá
apresentar ao Escritório Seccional do IMA, no momento da solicitação da AUTORIZAÇÃO
para promover  evento,  DECLARAÇÃO formalizada pelo  responsável  técnico  sete  dias
antes de sua realização.

Art.12 - A entidade promotora de Feiras e Leilões é obrigada a fixar, em local
visível ao público, o nome do responsável técnico.

Art.13 - É obrigatória a presença do responsável técnico no recinto da Feira e
do Leilão, a partir da chegada do primeiro até a saída do último animal do recinto.

Art.14 - A inobservância do disposto no Capítulo II, desta Portaria, sujeitará a
entidade promotora pública ou privada de Feiras e Leilões às seguintes penalidades:

I - Advertência escrita, na ocorrência das seguintes faltas:
a) ausência de responsável técnico no recinto do evento;
b) falta de preenchimento dos mapas de entrada e de saída dos animais;
c) descumprimento do prazo de entrega dos documentos sanitários, relativos

ao evento realizado;
d) a reincidência nas faltas relacionadas nas alíneas deste inciso será punida

com pena de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias.



II - Suspensão, por quarenta e cinco dias, quando cometer as seguintes faltas:
a) permitir a entrada e a saída dos animais sem a respectiva documentação

sanitária ou em quando essa não refletir a quantificação e qualificação exatas dos animais;
b) desacatar a autoridade sanitária;
c) emissão incorreta de documentos sanitários.

III - A reincidência nas faltas relacionadas em qualquer das alíneas do inciso II,
sujeitará a infratora à pena de suspensão de 90 (noventa) dias.

IV - Será cassado o registro da entidade promotora de eventos, pública ou
privada, punida com pena de suspensão de 90 (noventa) dias que vier a cometer qualquer
outra falta mencionada nas alíneas dos incisos I, II e III deste artigo.

Art.15  -  Não  será  concedido  registro  para  entidade  promotora pública  ou
privada, de Feiras e Leilões, quando seus proprietários ou sócios estiverem vinculados à
entidade que teve seu registro suspenso pelo IMA.

Art.16 - O leiloeiro ficará obrigado a divulgar as normas sanitárias do IMA e o
nome do responsável técnico pelo evento, no momento da leitura do regulamento da Feira
ou Leilão.

Art.17  -  É  proibida  a  entrada  de  veículos  no  recinto  do  evento  pecuário,
excetuando-se aqueles que estiverem em serviço, desde que devidamente credenciados
pela comissão organizadora.

CAPÍTULO III

DAS NORMAS SANITÁRIAS NA ORIGEM

Art.18 - Para o ingresso no recinto dos eventos pecuários, os animais deverão
estar acompanhados dos seguintes documentos:

I - BOVINOS E BUBALINOS:
a)  Guia  de  Trânsito  Animal  -  GTA,  atestando  a  vacinação  contra  a  febre

aftosa, na origem, com prazo de validade de no mínimo de sete (sete) dias e máximo 180
(cento e oitenta) dias:

a.1) quando o destino dos bovinos e bubalinos for exposição, o período de
validade da vacinação contra febre aftosa é de 7 (sete) a 180 (cento e oitenta) dias;

a.2) a partir de 90 dias do início de cada etapa de vacinação, todo bovino e
bubalino, para participar de feira e/ou leilão, será vacinado contra febre aftosa na entrada
do recinto com vacina contendo adjuvante oleoso;

a.3)  bovinos e  bubalinos com até  18 meses de idade,  oriundos de outras
Delegacias Regionais,  revacinados na origem e destinados a feiras e/ou leilões, ficam
desobrigados da vacinação na entrada do evento pecuário;



a.4) bovinos e bubalinos acima de 30 meses de idade e após 90 dias da última
etapa de vacinação sofrida, deverão ser revacinados na entrada de Feira e/ou Leilão;

a.5)  será  permitida  a  realização  de  feira  e/ou  leilão  durante  a  etapa  de
vacinação, desde que os animais estejam vacinados no mínimo 7 e no máximo 30 dias
antes do evento, sendo a vacinação diretamente fiscalizada por servidor do IMA ou por
delegação, devendo a entidade promotora do evento fornecer com antecedência mínima
de 30 dias os nomes dos proprietários dos animais que dele participarão;

a.6) em caso de ocorrência de focos de febre aftosa, fica proibido o trânsito de
animais e a realização de eventos pecuários;

b)  na  emissão  da  GTA  é  indispensável  a  apresentação  do  certificado  de
vacinação contra brucelose das fêmeas com idade até 24 meses, desde que vacinadas
entre 3 e 8 meses de idade e devidamente marcadas e identificadas de acordo com a
legislação vigente;

b.1)  atestado com resultado negativo a teste de diagnóstico para brucelose,
com validade de 60 (sessenta) dias, cuja validade deverá cobrir todo período do evento,
para:

- fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses, vacinadas entre 3 (três) e 8
(oito) meses de idade;

- fêmeas não vacinadas e machos, com idade superior a oito meses;
b.2) excluem-se dos testes de diagnóstico os animais cujo destino final seja

abate, as fêmeas de até 24 meses de idade, desde que vacinadas entre 3 (três) e 8 (oito)
meses de idade, os animais castrados e os animais procedentes de estabelecimento de
criação livre de brucelose;

 c) atestado de exame negativo para teste de diagnóstico de tuberculose, com
validade de 60 (sessenta) dias, devendo o mesmo cobrir todo período do evento, para:

c.1) animais de idade igual ou superior a seis semanas de idade conforme
legislação vigente;

c.2) excluem-se dos testes de diagnóstico os animais cujo destino final seja o
abate e aqueles provenientes de estabelecimento de criação livre de tuberculose.

II - EQUÍDEOS:
a) Guia de Trânsito Animal - GTA;
b) atestado de exame negativo para Anemia Infecciosa Eqüina, emitido por

laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
c) para os eqüídeos procedentes de propriedades controladas, a validade de

180  (cento  e  oitenta)  dias  do  exame  deve  vencer  após  o  retorno  dos  animais  à
propriedade;

d) para os eqüídeos procedentes de propriedades não controladas, a validade
de 60 (sessenta) dias do exame deve vencer após o retorno dos animais à propriedade.
 

III - AVESTRUZ:
a) Guia de Trânsito Animal - GTA;



b) atestado de exame negativo para doença de Newcastle, devendo a validade
de 60 (sessenta) dias do exame vencer após o retorno dos animais à propriedade;

c) registro do criatório no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

IV - EMA OU OUTRAS AVES SILVESTRES:
a) Guia de Trânsito Animal -GTA;
b)  licença  de  transporte  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
c) atestado de exame negativo para doença de Newcastle, devendo a validade

de 60 (sessenta) dias do exame vencer após o retorno dos animais à propriedade.

V - OUTRAS ESPÉCIES ANIMAIS:
a) Guia de Trânsito Animal - GTA;
b) as demais exigências sanitárias obedecerão à legislação em vigor.

CAPÍTULO IV

DAS NORMAS SANITÁRIAS NO LOCAL DOS EVENTOS

Art.19 - Os animais serão, obrigatoriamente, examinadas no local destinado à
sua  recepção,  sendo  permitida  a  entrada  dos  mesmos  somente  quando  estiverem
acompanhados dos documentos exigidos por  esta Portaria  e não apresentarem sinais
clínicos de doenças infecto-contagiosas e estiverem isentos de parasitas externos.

Parágrafo  único.  O  ingresso  dos  animais  no  local  dos  eventos  pecuários
depende de identificação, com marca permanente ou resenha, de modo a permitir que os
mesmos fiquem perfeitamente individualizados.

Art.20 - A entidade promotora do evento pecuário  deve promover a retirada
dos animais do recinto até 24 (vinte e quatro) horas após seu término, procedendo a
limpeza  e  a  desinfecção  geral  do  recinto,  de  acordo  com as  normas  técnicas  sob  a
responsabilidade do Responsável Técnico e mediante a supervisão do médico veterinário
do IMA.

§1º - A limpeza e desinfecção geral do local do evento pecuário terá de ser
realizada 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento seguinte, em cujo recinto só
entrarão os animais que dele farão parte 

§2º - Nos leilões realizados durante exposições, não se aplica o estabelecido
no caput deste artigo e no seu parágrafo anterior.



CAPÍTULO V

DAS NORMAS COMPLEMENTARES

Art.21 - Os animais acometidos ou suspeitos de doenças infecto-contagiosas,
durante o evento,  serão isolados em local  apropriado,  adotando-se todas as medidas
sanitárias cabíveis, inclusive interdição, se necessário.

Art.22  -  É  permitido  ao  expositor  utilizar-se  de  médico  veterinário  de  sua
confiança para assistir e medicar seus animais.

Art.23 -  A saída de animais  portadores de doenças infecto-contagiosas do
local do evento somente será permitida com a autorização do médico veterinário do IMA.

Art.24 - Os atestados ou certificados de sanidade animal, mencionados nesta
Portaria e referentes a animais destinados aos eventos pecuários, serão exigidos de seus
condutores pelos servidores do IMA e pelo Responsável Técnico, no momento da entrada
destes no recinto.

Art. 25 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA.

Art.  26 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga
quaisquer disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 039/93, de 2 de março
de 1993; nº 040/93, de 2 de março de 1993; nº 041/93, de 2 de março de 1993; e nº
342/99, de 27 de agosto de 1999.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2003.

                                               Altino Rodrigues Neto
                                                      Diretor-Geral


	CAPÍTULO I
	CAPÍTULO II
	CAPÍTULO III
	I - BOVINOS E BUBALINOS:
	II - EQUÍDEOS:
	CAPÍTULO IV
	CAPÍTULO V




