
PORTARIA  Nº  068/93,  DE  14  DE  JULHO  DE
1993.

BAIXA  NORMAS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE
FEIRA E LEILÃO DE BOVINOS E BUBALINOS.

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, combinados
com o disposto no artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, no artigo 6º da
Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989, por força do que preceitua o artigo 1º da Lei
nº 11.029, de 12 de janeiro de 1993, e no artigo 2º, incisos V, XIII e XXXVIII, do citado
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando  os  graves  prejuízos  que  a  febre
aftosa vem causando aos pecuaristas mineiros, 

considerando que a presença da febre aftosa nos
rebanhos é fator impeditivo para o comércio de carne e seus derivados, 

considerando  o  compromisso  do  Estado  de
erradicar a febre aftosa, tendo em vista acordo firmado pelo Governo Federal com as
comunidades internacionais para a exportação de carne e seus derivados, 

considerando a necessidade do Estado erradicar
e  febre  aftosa  para  ter  condições  de  competir,  em qualidade,  com os  Países  que
integram o MERCOSUL,

considerando que a difusão da febre aftosa no
rebanho do Estado é conseqüência direta da realização de feira e leilão, em razão do
contato direto entre os animais, 

considerando,  portanto,  que  compete  a
Autarquia,  no  regular  exercício  do  seu  Poder  de  Polícia,  estabelecer  normas  para
rigoroso controle sanitário dos rebanhos,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  realização  de  feira  e
leilão  de  bovinos  e  bubalinos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  durante  as  etapas  de
vacinação contra a febre aftosa nos meses de maio e novembro.

§ 1º - Será permitida a realização de feira a leilão
de  bovinos  e  bubalinos  no  período  mencionado  neste  artigo,  exclusivamente  para



animais controlados ou registrados pelas associações de registro genealógico, desde
que  os  eventos  sejam  realizados  no  decorrer  e  no  recinto  das  exposições
agropecuárias inscritas no Calendário Oficial do IMA.

§  2º  -  Os  bovinos  e  bubalinos,  que  forem
participar  dos  eventos  referidos  no  parágrafo  anterior,  deverão  estar,
comprovadamente,  vacinados,  respeitado  o  prazo  legal  de  07  (sete)  dias  para  a
emissão do Certificado de Vacinação contra a febre aftosa.

Art. 2º - A participação de bovinos e bubalinos de
até 24 (vinte e quatro) meses de idade em feira e leilão, nos demais meses do ano, fica
condicionada à vacinação contra a febre aftosa e à marcação a ferro candente, no lado
direto  da  cara  ou no membro anterior  direito,  no  ato  da recepção dos animais,  no
recinto do evento.

§  1º  -  A  vacinação  dos  bovinos  e  bubalinos
contra a febre aftosa será realizada com vacina de adjuvante oleoso, custeada pela
entidade promotora do evento.

§ 2º - A marcação dos bovinos e bubalinos é de
responsabilidade da entidade promotora do evento, que deve usar marca oficial do IMA,
constituída da letra “I”, com 3 (três) milímetros de espessura e 4 (quatro) centímetros de
comprimento,  acompanhado do algarismo correspondente  ao mês da realização do
evento,  também com 3 (três)  milímetros  de espessura  e  4 (quatro)  centímetros  de
comprimento, conforme modelo constante do Anexo Único desta Portaria.

§  3º  -  Não  serão  marcados,  mas  apenas
vacinados,  os bovinos e bubalinos controlados ou registrados pelas associações de
genealógico.

Art.  3º  -  Os  bovinos  e  bubalinos  somente
poderão participar de outra feira ou leilão após 120 (centro e vinte) dias a partir do mês
subseqüente ao da sua última participação, quando serão revacinados e remarcados.

Art.  4º  -  A  inobservância  do  disposto  nesta
Portaria  implica  no  cancelamento  da  feira  ou  leilão,  além  de  outras  previstas  na
legislação em vigor.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 (quinze) de agosto de 1993.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.



INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -
IMA, em Belo Horizonte, aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


