
PORTARIA Nº 107/94, DE 14 DE MARÇO DE 1994.

BAIXA  NORMAS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  FEIRAS  E
LEILÕES DE BOVINOS E BUBALINOS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROEPCUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, inciso XI,
e o Anexo II, inciso XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, combinados
com o disposto no artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, no artigo 6º da
Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989, por força do que preceitua o artigo 1º da Lei
nº 11.029, de 12 de janeiro de 1993, e no artigo 2º, inciso V, XII e XXXVIII, do citado
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

considerando o aumento nos índices de vacinação contra a
febre aftosa, em algumas regiões do Estado, 

considerando a diminuição de notificação de focos da febre
aftosa, 

considerando que a paralização de feiras e leilões nos meses
de vacinação no Estado, contribuiu para uma melhoria acentuada no estado sanitário
do rebanho bovino e bubalino, 

considerando  que,  apesar  dos  avanços  conseguidos  no
controle  da  febre  aftosa,  ainda  existe  risco  de  aparecimento  de  novos  focos  em
algumas áreas do Estado,

considerando,  finalmente,  a  necessidade de resguardar  os
rebanhos das regiões onde os  índices de vacinação são altos  e os  focos ocorrem
esporadicamente, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  realização  de  feira  e  leilões  de
bovinos e bubalinos no Estado durante as etapas de vacinação contra a febre aftosa,
que se realizam nos meses de maio e novembro de cada ano.

§ 1º - Será permitida a realização de feira e leilão de bovinos
e  bubalinos  no  período  mencionado  neste  artigo,  exclusivamente  para  animais
controlados ou registrados pelas associações de registro genealógico.

§  2º  -  Para  atender  o  disposto  no  parágrafo  anterior,  os
proprietários dos bovinos e bubalinos deverão apresentar documentos comprobatórios
de registros ou controles genealógicos dos mesmos nas respectivas associações.



§ 3º - Para a realização da feira ou leilão referidos no § 1º a
Entidade  Promotora  terá  que  fazer  a  solicitação,  com  antecedência  mínima  de  30
(trinta)  dias,  ao  Escritório  Seccional  do  IMA,  fornecendo,  ainda,  a  este  a  relação
nominal  das propriedades participantes do evento,  com os respectivos endereços e
nomes dos seus proprietários.

§ 4º - As propriedades relacionadas serão inspecionadas pelo
IMA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que os animais sejam liberados para
participar do evento.

§ 5º - Os bovinos e bubalinos que forem participar de evento
referido no § 1º deverão estar comprovadamente vacinados, respeitado o prazo máximo
de 30 (trinta) e mínimo de 7 (sete) dias para a emissão do Certificado de Vacinação
contra a febre aftosa.

Art.  2º  -  Nos  demais  meses,  a  participação  de  bovinos  e
bubalinos de até 24 (vinte e quatro) meses de idade em feira e leilão, fica condicionada
à vacinação contra a febre aftosa e à marcação a ferro candente, no lado direito da
cara, no recinto do evento, no momento da recepção dos animais.

§ 1º - A vacinação dos bovinos e bubalinos contra a febre
aftosa  será  realizada  com  vacina  de  adjuvante  oleoso,  custeada  pela  Entidade
Promotora do evento.

§  2º  -  A  marcação  dos  bovinos  e  bubalinos  é  de
responsabilidade da Entidade Promotora do evento, que deve usar a marca oficial do
IMA,  constituída  da  letra  “I”,  com  3  (três)  milímetros  de  espessura  e  4  (quatro)
centímetros de comprimento, acompanhada do algarismo correspondente ao mês da
realização  do  evento,  também  com  3  (três)  milímetros  de  espessura  e  4  (quatro)
centímetros  de  comprimento,  conforme  modelo  constante  no  Anexo  Único  desta
Portaria.

Art.  3º  -  Nas Delegacias Regionais do IMA, que adotam o
esquema  de  vacinação  semestral  para  todos  os  bovinos  e  bubalinos,  os  animais,
abaixo de 24 (vinte e quatro) meses, vacinados e marcados a ferro candente, somente
poderão participar  de outra  feira  ou leilão 120 (cento e vinte)  dias a partir  do mês
subseqüente ao da sua última participação, quando serão revacinados e remarcados.

Art. 4º - Nas áreas de jurisdição das Delegacias Regionais do
IMA de Almenara, Teófilo Otoni,  Governador Valadares,  Uberaba e Uberlândia, que
adotam o esquema de vacinação de animais acima de 30 (trinta) meses, uma vez por
ano, os animais abaixo de 24 (vinte e quatro) meses, vacinados e marcados a ferro
candente, poderão participar de outra feira ou leilão 30 (trinta) dias a partir  do mês
subseqüente ao de sua última participação, quando serão revacinados e remarcados.



Parágrafo único. Todos os bovinos e bubalinos acima de 30
(trinta) dias de idade, oriundos de outras Delegacias Regionais do IMA, que não as
relacionadas neste artigo, bem como os procedentes de outros Estados da federação,
serão revacinados na recepção do evento, sendo os menores de 24 (vinte e quatro)
meses também marcados a ferro candente.

Art. 5º - Para efeito desta Portaria, considera-se como bovino
de 24 (vinte e quatro) meses de idade aquele que apresentar as 2 (duas) pinças da
segunda dentição.

Art.  6º  -  A  Entidade  Promotora  de  feira  e  leilão  deverá
apresentar ao Escritório Seccional do IMA, quando for solicitar a AUTORIZÇÃO para
promover o evento,  no prazo máximo de 15 (quinze)  dias antes de sua realização,
declaração firmado pelo seu Responsável Técnico.

Art. 7º - A Entidade Promotora é obrigada a afixar, em local
visível ao público, o nome do Responsável Técnico pela feira ou leilão.

Art. 8º - É obrigatória a presença do Responsável Técnico na
recepção dos animais  da  feira  ou  leilão,  a  partir  da  chegada do primeiro  animal  e
durante a realização do evento, até a liberação do último animal participante.

Art. 9º - Fica proibida a permanência de bovinos e bubalinos
no recinto do evento, após o seu encerramento.

Art. 10 - Além de outras sanções previstas na legislação em
vigor, a inobservância do disposto nesta Portaria sujeitará a Entidade Promotora e a
Firma ou Empresa Leiloeira às seguintes penalidades:

I - Advertência escrita, quando ocorrer as seguintes faltas:

a) ausência do Responsável Técnico do recinto do evento;

b) falta de preenchimento dos Mapas de Entrada e de Saída
dos bovinos e bubalinos;

c)  descumprimento  do  prazo  da  entrega  dos  documentos
sanitários e financeiros, relativos ao evento realizados;

d) emissão incorreta dos Certificados de Vacinação contra a
febre aftosa;

e) outras faltas leves do mesmo nível.



 II  -  Suspensão  por  45  (quarenta  e  cinco)  dias,  quando
ocorrer  reincidência  nas  infrações  citadas  em qualquer  das  alíneas  do  inciso  I  ou
quando cometer as seguintes faltas:

a) deixar de vacinar e de marcar os bovinos e bubalinos, de
conformidade com as normas do IMA;

b) permitir a entrada e a saída dos bovinos e bubalinos, sem
a documentação sanitária;

c) desacatar a autoridade sanitária.

III - Em caso de reincidência nas infrações relacionadas no
inciso II o infrator será punido com suspensão de 90 (noventa) dias.

IV  -  Será  suspensa  por  12  (doze)  meses  a  Entidade
Promotora  e  a Firma ou Empresa Leiloeira  punida com pena de suspensão de 90
(noventa) dias, que vier a cometer qualquer outra infração mencionada nos incisos I, II
e III desta Portaria.

Art.  11  -  Não  será  concedido  o  registro  para  a  Entidade
Promotora, Firma ou Empresa Leiloeira de feira ou leilão, quando seus proprietários ou
sócios estiverem vinculados à Entidade que teve seu registro suspenso pelo IMA.

Art.  12  -  Somente  será  permitida  a  realização de feira  ou
leilão quando o pregão for feito por Leiloeiro Rural, conforme dispões a Lei Federal nº
4.021, de 20 de dezembro de 1961, que cria a referida profissão.

Art.  13  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 068/93,
de 14 de julho de 1993, e o artigo 7º e o seu parágrafo único, da Portaria nº 041/93, de
2 de março de 1993.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo
Horizonte, aos 14 de março de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



  


