
PORTARIA Nº 041/93, DE 2 DE MARÇO DE 1993.

BAIXA NORMAS PARA A REALIZAÇÃO 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, 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 a necessidade de padronizar, controlar e fiscalizar
as Feiras e Leilões de animais no Estado,

considerando, ainda, a inexistência de normas para a realização
de Feiras e Leilões, visando impedir a difusão das doenças dos animais através desses
eventos,

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

considerando,  finalmente,  a  importância  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 - A entidade promotora de Feiras e Leilões deverá requerer,
em impresso próprio, ao Escritório Seccional do IMA onde pretenda realizar o evento, a
autorização, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias.

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

Art. 2º - 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.  3º  -  Quando  a  entidade  promotora  de  Feiras  e  Leilões
pretender realizar o evento em propriedade rural, ou em área vizinha a esta, deverá
atender o disposto no artigo anterior, além de estar com 100% (cem por cento) do seu



rebanho e o das propriedades limítrofes, susceptível à doença, regularmente vacinado
contra a febre aftosa.

Art. 4º - A realização de Feiras e Leilões pela entidade promotora
fica condicionada à obediência 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) coleta,  por servidor do IMA, de material  dos animais para os
exames que julgar necessários; 

d) preenchimento dos mapas de controle da entrada e saída de
animais, de acordo com os modelos de impressos fornecidos pelo IMA;

e) recepção dos animais e registro em mapa próprio por servidor
do  IMA ou pelo  responsável  técnico  da entidade  promotora  do evento,  em caráter
supletivo  e  mediante  justificação  do  Chefe  do  Escritório  Seccional  ao  Delegado
Regional;

f) registro de saída dos animais em mapa próprio e expedição da
documentação sanitária a cargo da entidade promotora do evento, por intermédio do
seu responsável técnico;

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

h)  registro  no  regulamento  da  entidade  promotora  de  Feira  e
Leilões de fiel observância às normas sanitárias exigidas pelo IMA.

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

Art.  5º - A entidade promotora de Feiras e Leilões terá o prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, após o encerramento do evento, para fazer os acertos
relativos  às  exigências  sanitárias  e  à  arrecadação  proveniente  da  emissão  de
documento sanitário, 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. 6º - O IMA adotará os seguintes procedimentos em relação ao
responsável técnico de entidade promotora de Feiras e Leilões:

a)  não  permitirá,  em razão  de  proibição  legal,  que  servidor  da
autarquia exerça esta função;

b) não concederá autorização para a realização de evento, quando
o responsável técnico da entidade promotora for seu sócio ou proprietário;

c)  não  aceitará  que  continue  como  responsável  técnico  de
entidade promotora de evento  aquele que descumprir  norma sanitária  baixada pela
autarquia.

Art.  7º  - O descumprimento das normas contidas nesta Portaria
sujeitará a entidade promotora de Feiras e Leiloes às seguintes penalidades:

a) advertência escrita;
b) suspensão por 90 (noventa) dias;
c) cassação do registro pelo prazo de 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Ocorrendo a reincidência consignada na alínea
“c” deste artigo, o IMA não mais concederá registro à entidade promotora de Feiras e
Leilões.

Art. 8º - 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


