
PORTARIA Nº 006/92.

 BAIXA  NORMAS  COMPLEMENTARES  PARA  DISCIPLINAR  O
TRÂNSITO  DE   BOVINOS  DESTINADOS  AO  ABATE  PARA
EXPORTAÇÃO À COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA – CEE.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de Janeiro de 1992, combinado com o que prescreve o
artigo 4º da Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989,

considerando a necessidade de disciplinar o Trânsito de bovinos
destinados ao abate para exportação à Comunidade Econômica Européia - CEE, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  Ficam  proibidas  as  entradas,  no  Estado,  de  bovinos
oriundos de outros Estados da Federação, que não estejam habilitados para exportação
de carne bovina a países da Comunidade Econômica Européia - CEE, quando estes
animais forem destinados ao abate em frigoríficos credenciados à exportação para a
referida comunidade.

Art.  2º  -  Os  Escritórios  Seccionais,  responsáveis  por  barreiras
interestaduais,  devem  manter  controle  rígido  sobre  os  animais  que  adentrarem  no
Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Todas as entradas de bovinos de outros Estados devem ser
informados, com a máxima urgência, aos Escritórios Seccionais de destino, constando:
município, criador e número de animais.

Art.  4º  -  Os  Escritórios  Seccionais  ficam  responsáveis  pelo
rastreamento  dos  bovinos  oriundos  de  outros  Estados,  nos  municípios  de  sua
circunscrição.

  Parágrafo único. Neste rastreamento, devem ser observados os
seguintes  critérios:  estado  sanitário  dos  animais;  data  de  entrada  dos  mesmos;
finalidade  e  quantidade  de  animais,  que  devem  ser  registrados  nos  cadastros
correspondentes.

Art.  5º  -  Todos  os  criadores,  que  recebem  bovinos  de  outros
Estados da federação não habilitados à exportação para a Comunidade Econômica
Européia - CEE, serão informados, formalmente, por ocasião do rastreamento, através
do Termo de Visita, que, ao requererem documentação necessária ao envio de animais
para  abate  em frigoríficos  habilitados à  exportação  para  a  Comunidade Econômica



Européia -  CEE, esta somente lhes será fornecida, pelos Escritórios Seccionais,  90
(noventa) dias após a chegada, em suas propriedades, do último lote de animais.

 Parágrafo  único.  O  atendimento  ao  disposto  neste  artigo  fica
condicionado  à  marcação  de  todos  os  animais,  além da  anotação  de  informações
complementares no cadastro do criador, no Escritório Seccional correspondente.

 Art. 6º - Todos os Escritórios Seccionais devem manter controle, em
separado, das propriedades que enviam animais ao abate em frigoríficos habilitados à
exportação  para  a  Comunidade  Econômica  Européia  -  CEE,  e,  principalmente,
daquelas  que  recebem animais  de  outros  Estados  da  federação  não  habilitados  à
exportação para a referida comunidade.

Art.  7º  -  Quando  da  emissão  de  Certificados  de  Vacinação  e
Certificados  de  Inspeção  Sanitária  Animal  -  CISA,  para  animais  destinados  à
terminação  em  outros  Estados  da  federação  não  habilitados  à  exportação  para  a
Comunidade  Econômica  Européia  -  CEE,  todos  os  criadores  devem  ser  bem
informados das medidas que deverão ser cumpridas no retorno para o Estado, se a
intenção  do  criador  for  a  de  encaminhar  os  animais  para  o  abate  em  frigoríficos
habilitados à exportação para a citada Comunidade.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

 INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 07 de Julho de 1.992.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


