
PORTARIA Nº 039/93, DE 2 DE MARÇO DE 1993.

BAIXA  NORMAS  COMPLEMENTARES  PARA  O  CONTROLE
SANITÁRIO DE ANIMAIS EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES
E OUTROS EVENTOS PECUÁRIOS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso de atribuição que lhe confere 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, e no artigo 2º, incisos V,
XII e XXXVIII, do citado Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

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

considerando,  ainda,  a  grande  quantidade  de  animais
comercializados nesses eventos, com deslocamentos para diversas regiões do Estado,
e, inclusive, para outros Estados da federação, 

considerando, finalmente, a importância do controle sanitário como
condição para melhoria dos rebanhos do Estado, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  Ficam  baixadas  as  normas  complementares  para  o
controle  do  estado  sanitário  de  animais  em  Exposições,  Feiras,  Leilões  e  outros
eventos pecuários, que com esta se publica.

Art. 2º - 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 2 (dois) dias do mês de março de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



NORMAS COMPLEMENTARES PARA O CONTROLE SANITÁRIO DE ANIMAIS EM
EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES DE OUTROS EVENTOS PECUÁRIOS, BAIXADAS
PELA PORTARIA Nº 039/93, DE 02 DE MARÇO DE 1993.

CAPÍTULO I

DAS DISPOIÇÕES GERAIS

Art.  1º  -  A realização de Exposições,  Feiras,  Leilões e outros
eventos pecuários, no tocante às atividades de defesa sanitária e de saúde animal,
obedecerá  as  disposições legais  e  regulamentares,  a  cargo do Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA.

Art.  2º  -  As normas complementares destinadas ao controle  do
estado sanitário dos animais inscritos em Exposições, Feiras, Leilões e outros eventos
pecuários, nos recintos ou fora deles, bem como a execução das medidas sanitárias,
são as constantes deste documento.

CAPÍTULO II

DAS ATIVIDADES NA ORIGEM

Art.  3º  -  Para  o  ingresso no recinto  dos eventos  pecuários,  os
animais devem estar acompanhados de atestados ou certificados.

I - BOVINOS E BUBALINOS:

1. Atestado ou certificado de vacinação dos bovinos e bubalinos
contra a febre aftosa, com vacina trivalente (OAC), na origem, entre 7 (sete) e 180
(centro e oitenta) dias da entrada dos animais no recinto dos eventos pecuários.

2. A critério do serviço veterinário do IMA, atestado de exame
negativo dos bovinos e bubalinos à soroaglutinação rápida ou lenta para brucelose,
realizado até 60 (sessenta) dias antes da entrada dos animais no recinto dos eventos
pecuários.

2.1.  Nas  áreas  com  vacinação  obrigatória,  atestado  de
vacinação contra a brucelose para as fêmeas com idade inferior a 30 (trinta) meses,
vacinadas entre 3 (três) e 8 (oito) meses de idade, desde que estejam devidamente
marcadas ou identificadas, de acordo com a legislação em vigor.

3.  Atestado de exame negativo para prova de diagnóstico  de
tuberculose, efetuado até 60 (sessenta) dias antes da data da entrada dos animais no



recinto dos eventos pecuários, para bovinos puros de origem européia, facultado ao
IMA adotar outro procedimento técnico.

II - EQUÍDEOS:

1. Atestado de exame negativo dos eqüídeos por imunodifusão
em  gel  de  ágar  (teste  de  Coggins)  para  anemia  infecciosa  eqüina,  emitido  por
laboratório  credenciado  pela  Comissão  Estadual  de  Controle  da  Anemia  Infecciosa
Eqüina - CEACIE, realizado até 120 (cento e vinte) dias antes da entrada dos animais
no recinto dos eventos pecuários ou até 30 (trinta) dias antes da entrada dos animais
no  recinto  dos  mencionados  eventos  pecuários  para  eqüídeos  procedentes  de
entidades não controladas pela CECAIE.

III - OUTRAS ESPÉCIES ANIMAIS:

1.  A  documentação  será  exigida  de  acordo  com a  legislação
sanitária em vigor.

CAPÍTULO III

DAS ATIVIDADES NO LOCAL DOS EVENTOS PECUÁRIOS

Art. 4º - Todos os animais serão, obrigatoriamente, examinados no
local  destinado  à  sua  recepção,  sendo  permitida  a  entrada  dos  mesmos  somente
quando  estiverem  acompanhados  dos  documentos  exigidos  por  esta  Portaria,  não
apresentarem sinais  clínicos de doenças infecto-contagiosas e estiverem isentos de
parasitos 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. 5º - A entidade promotora do evento pecuário deve retirar os
animais  do  recinto  até  12  (doze)  horas  antes  do  início  da  próxima  promoção,
procedendo a sua limpeza e desinfecção geral, de acordo com as normas técnicas e
mediante a supervisão do médico-veterinário do IMA, quando ocorrer foco de doença.

Parágrafo único. Após a limpeza e desinfecção geral do local do
evento pecuário, ficará o mesmo interditado até o final da promoção, sendo somente
permitida a entrada de animais destinados ao certame.

Art. 6º - O local de recepção dos animais será provido de tronco e
pedilúvio, que serão utilizados a critério do médico-veterinário do IMA.



CAPÍTULO IV

DAS NORMAS COMPLEMENTARES

Art.  7º - É proibida a entrada no recinto do evento pecuário de
animais procedentes de propriedades que tiveram febre aftosa até 60 (sessenta) dias
antes do início da promoção.

Art.  8º  -  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.

Art. 9º - 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. 10 - É permitido ao expositor utilizar-se de médico-veterinário
de sua confiança para assistir e medicar seus animais.

Art.  11  -  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.  12  -  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, no momento da entrada
destes no recinto.

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral do
IMA.
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