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PORTARIA IMA N° 1758, de 15 de setembro de 2017 

 

Estabelecer o recadastramento obrigatório 
dos proprietários de bovinos, bubalinos, 
caprinos, ovinos ou equídeos de Minas 
Gerais. 

 
 
O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 12, inciso IX, do Decreto Estadual nº 
45.800/2011, com nova redação dada pelo Decreto nº 46.969, de 14 de março de 
2016. Considerando o Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa 
(PNEFA), o qual estabelece diretrizes para a suspensão nacional da vacinação; e 
considerando que para a suspensão desta vacinação obrigatória é fundamental o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de comunicação entre os atores envolvidos, 
tornando eficaz o estado de alerta previsto nos atendimentos às ocorrências 
zoosanitárias; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Estabelecer o recadastramento obrigatório de todos os produtores rurais 
que sejam proprietários de rebanhos bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos ou 
equídeos em Minas Gerais; 

 
Art. 2º Caberá ao proprietário de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos ou 
equídeos apresentar-se na unidade do IMA de sua região, até 29 de dezembro de 
2017, para efetuar o recadastramento. 

 
§1º Será efetivado o recadastramento do proprietário de bovinos, bubalinos, 
caprinos, ovinos ou equídeos que cumpra os seguintes requisitos: 
 
I. Apresentação de cópia acompanhada de original, de documento de identidade 

do produtor rural; 
II. Apresentação de cópia acompanhada de original, do CPF do produtor 

rural. 
III. Apresentação de cópia acompanhada de original, de comprovante de 

endereço, de correspondência do produtor rural, com data anterior a no 
máximo 60 (sessenta) dias da data do recadastramento. 

a) Caso o produtor resida em propriedade rural, necessário apresentar a cópia 
da conta de energia elétrica da propriedade rural para comprovar o endereço 
de correspondência. 
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§2º Caso a requisição de acesso seja realizada por procurador, deverá ser 
apresentado, complementarmente: 
 
I. Cópia acompanhada de original, de procuração pública que confira 
poderes ao procurador; 
II. Cópia acompanhada de original, de documento de identidade do 
procurador; 

III. Cópia acompanhada de original, do CPF do procurador. 
 
Art. 3º Estará sujeito à inativação de cadastro, assim como impedimento do 
trânsito de seus animais, o proprietário de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos 
ou equídeos que não atender ao prazo e requisitos estabelecidos nesta portaria. 
 
Art. 4º Ficam isentos das exigências dispostas no art. 2º os proprietários de 
bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos ou equídeos recadastrados por ocasião da 
obtenção da senha de acesso ao Portal do Produtor Rural. 
 
Art. 5º Os casos não previstos no presente instrumento deverão ser 
encaminhados ao Diretor-Geral do IMA, para conhecimento e deliberação final. 
 
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
 
Belo Horizonte, 15 de setembro de 2017. 

 
 
 
 
 

Marcílio de Sousa Magalhães 
Diretor-Geral 


