
PORTARIA Nº 063/93, DE 21 DE MAIO DE 1993.

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

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, para cumprir o
disposto no artigo 2º Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, e no artigo 2º, inciso
XXXV,do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

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

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

considerando,  finalmente,  que a movimentação de
bovinos e bubalinos 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 de animais, a realização de Feiras e Leilões de
bovinos e bubalinos nos municípios relacionados no Anexo Único desta Portaria.

§ 1º - A proibição constante deste artigo vigorará até
o dia 22 (vinte e dois) 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 ora interditados para outros municípios do Estado,
exceto o trânsito  de animais para o abate,  levando-se em consideração a situação
epidemiológica da doença.

Art.  3º  -  As  entidades  promotoras  de  eventos
pecuários e as firmas leiloeiras de animais ficam, expressamente, proibidas de receber
bovinos e bubalinos procedentes dos municípios interditados por esta Portaria.



Parágrafo  único.  O  descumprimento  do  disposto
neste  artigo  implicará  em  aplicação  de  penalidades  à  infratora,  de  acordo  com  o
previsto na Portaria nº 041/93, de 02 de março de 1993.

Art.  4º  -  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. 5º - 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 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


