
PORTARIA Nº 060/93, DE 7 DE MAIO DE 1993.

PROIBE A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E LEILÕES NOS MUNICÍPIOS
QUE INDICA E DÁ OUTRAS PORVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -
IMA, em vista do disposto no artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, com
base no artigo 2º, inciso XXXV, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, e no
uso de atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de
agosto de 1992,

considerando o risco de difusão da febre aftosa nos Leilões e Feiras de
bovinos e bubalino no território de Estado, 

considerando, ainda, que o aumento indiscriminado do número destes
eventos pecuários representa permanentes deslocamento de bovinos e bubalinos para
as diversas regiões do Estado, 

considerando,  finalmente,  que  a  movimentação  de  bovinos  contribui
para a rápida difusão da febre aftosa no Estado, 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica proibida, por motivo sanitário e em razão destes eventos
exigirem  o  trânsito  dos  rebanhos,  a  realização  de  Leilões  e  Feiras  de  bovinos  e
bubalinos nos municípios de: CARMO DE CAJURU, DIVINÓPOLIS, SÃO GONÇALO
DO PARÁ, IGARATINGA, ITAÚNA, ITATIAIUÇU, ITAGUARA, CLÁUDIO, PERDA DO
INDAIÁ, SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, ITAPECERICA E CARMÓPOLIS DE MINAS.

§ 1º - A proibição constante deste artigo vigorará até o dia 8 (oito) de
junho de 1993.

§  2º  -  De  acordo  com  a  evolução  da  doença,  o  prazo  fixado  no
parágrafo  anterior  poderá  ser  prorrogado,  reservando-se,  ainda,  o  IMA o  direito  de
estender esta proibição a outros municípios, na tentativa de, tecnicamente, controlar a
evolução da doença.

Art. 2º - Fica, igualmente, proibida a saída de bovinos e bubalinos dos
municípios mencionados no artigo anterior para participação em Leilões e Feiras em
outros municípios do Estado.

Art.  3º  -  A  propriedade  que  apresentar  foco  de  febre  aftosa  será
interditada pelo IMA.



Art. 4º - É dever de todo pecuarista notificar o Escritório Seccional do
IMA, em que estiver cadastrado, sobre a existência de surto de febre aftosa em seu
rebanho.

Parágrafo único. A falta de notificação espontânea mencionada neste
artigo e a identificação da doença pela fiscalização do IMA, sujeitará o pecuarista às
penalidades legais e pertinentes.

Art.  5º - Nos municípios de Carmo de Cajuru e Pedra do Indaiá fica
proibido o trânsito de bovinos e bubalinos, exceto o trânsito para abate, levando-se em
consideração a situação epidemiológica da doença nestes municípios.

Art.  6º  -  Os  bovinos  e  bubalinos  dos  municípios  ora  interditados
somente  poderão  ser  transferidos  para  outros  municípios  7  (sete)  dias  depois  de
vacinados contra a febre aftosa.

Parágrafo único. A vacinação citada neste artigo só terá validade se
assistida diretamente por servidor do IMA ou por que ele credenciar.

Art. 7º - A realização de Feiras e Leilões nos municípios ora interditados
fica condicionada à vacinação contra a febre aftosa no mês de maio do ano em curso,
com prazo mínimo de 7 ( sete) dias, desde que não haja prorrogação do prazo a que se
refere o § 1º, do artigo 1º,  desta Portaria.

Art.  8º  -  A  realização  de  Exposição  de  bovinos  e  bubalinos,  nos
municípios ora interditados fica condicionada à autorização prévia e escrita do IMA, que
levará em consideração o comportamento da doença na região. 

Art. 9º - 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 maio de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


