
PORTARIA Nº 109/94, DE 7 DE ABRIL DE 1994. 
 
 

FIXA DATA-LIMITE PARA A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 
DE CONTROLE SANITÁRIO DOS REBANHOS. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE 
AGROPECUÁRIA - 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, 
 

considerando que esta Autarquia vem trabalhando com 
documentação do Cadastro de Controle Sanitário dos rebanhos originária dos extintos 
Grupo Executivo de Erradicação de Febre Aftosa - GERFAMIG, Instituto Estadual de 
Saúde Animal - IESA/MG, e Superintendência de Saúde Animal da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
 

considerando, ainda, que a documentação disponível 
apresenta deficiências administrativas, com discutível confiabilidade para o controle 
sanitário dos rebanhos,  
 

considerando, finalmente, a necessidade de atualizar as 
informações dos rebanhos para o regular exercício do Poder de Polícia conferido à 
Autarquia na área da defesa sanitária animal, 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - Fica estabelecida a data-limite de 15 (quinze) de junho 
de 1994 para que os pecuaristas compareçam às unidades de serviço desta Autarquia 
e efetuem a atualização das informações relativas aos seus animais, destinadas ao 
Cadastro de Controle Sanitário dos Rebanhos. 
 

Parágrafo único. A atualização das informações mencionadas 
neste artigo não acarretará nenhum ônus para os pecuaristas e a eventual identificação 
de diferença entre os animais efetivamente declarados e os existentes não implicará na 
imposição de penalidade. 
 

Art. 2º - A atualização a que se refere o artigo anterior pode, 
também, ser efetuada no momento em que os pecuaristas comparecerem às unidades 
de serviço desta Autarquia para comprovação das vacinações dos seus rebanhos, no 
prazo de até 10 (dez) dias após a data marcada pelo IMA, conforme determina inciso 
VII do artigo 5º da Lei nº 11.029, de 12 de janeiro de 1993. 
 



Art. 3º - Vencido o prazo mencionado no artigo anterior, os 
pecuaristas faltosos ficarão sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 10.021, de 6 de 
dezembro de 1989, alterada pela Lei nº 11.029, de 12 de janeiro de 1993, podendo, 
inclusive, a Autarquia proceder à conferência dos animais, em nível de propriedade. 
 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo 
Horizonte, aos 7 (sete) dias do mês de abril de 1994. 
 
 
 

Antônio Cândido Martins Borges 
Diretor-Geral 


