
PORTARIA Nº 040/93, DE 2 DE MARÇO DE 1993.

DISPÕE SOBRE O REGISTRO DE ENTIDADES PROMOTORAS
DE FEIRAS E LEILÕES.

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  da  difusão  das  doenças  dos  animais  nas
Feiras e Leilões,

considerando, ainda, o aumento crescente e desordenado desses
eventos no Estado,

considerando,  também,  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  representada  pelas
entidades promotoras de Feiras e Leilões na realização de eventos pecuários, 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 - As entidades promotoras de Feiras e leilões ficam sujeitas
a registro no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, como condição essencial para o
regular exercício de suas atividade no Estado.

Parágrafo único. Às entidades em atividade é concedido o prazo
máximo de 60 (sessenta) dias para efetuarem o registro mencionado neste artigo.

Art.  2º - Para efeito do registro, as entidades devem apresentar
cópias autenticadas dos seguintes documentos:

a)  comprovante da existência legal  da entidade,  nos termos da
legislação vigente;

b) comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes -
CGC;

c) comprovante de inscrição estadual, quando exigível;



d) comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de Minas Gerais - CRMV-MG.

Art.  3º  -  As  entidades  promotoras  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 10.594, de 7 de janeiro de
1992; no Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992; na Lei nº 11.029, de 12 de
janeiro de 1993; e em outros dispositivos legais aplicáveis à espécie.

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 2 (dois) dias do mês de março de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


