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Lei 3.389, de 18 de junho de 1965 

Dispõe sobre o Plano de Expansão 
da Avicultura. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O Plano de Expansão da Avicultura, de que trata a 
presente lei, compreende as seguintes ordens de financiamento 
para: 

a) aquisição e criação de aves matrizes Kestone-Parks, 
Shaves, Hy-Line ou semelhantes, para postura; 

b) aquisição e criação de aves matrizes, produtoras de 
pintos "Threc-Cross", "Vaintrcss" ou semelhantes, para corte; 

c) aquisição e criação de aves não matrizes para postura ou 
corte das linhagens referidas nos itens anteriores, ou 
semelhantes; 

d) aquisição de equipamentos avícolas, em especial 
chocadeiras, câmaras de eclosão (Vetado), frigoríficos, máquinas 
de evisceração e limpeza de carcaças e comedouros automáticos de 
esteira; 

e) estocagem de ração suficiente à alimentação, por 90 dias 
do plantei existente em granja; 

f) aquisição de conjuntos gerador de eletricidade e 
gaiolas; 

g) construção de galpões e caixas d'água. 

Art. 2° - O financiamento do Plano de Expansão da 
Avicultura será concedido, aos interessados, pelo Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais e Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, conjuntamente com os Bancos em que o Estado tiver 
a maioria das ações, após prévio estudo técnico do pedido e sua 
aprovação dada pelo primeiro. 

§ 1° - Para cumprimento do disposto no artigo, os 
estabelecimentos de crédito referidos estabelecerão convênio 
criando um Fundo (Vetado), contribuindo (Vetado) na razão de 
suas exigibilidades à vista. 

§ 2° - Os financiamentos terão prazos diversos para seu 
resgate, conforme a rentabilidade do projeto (Vetado). 

§ 3° - O financiamento máximo será de 400 vezes o valor do 
salário mínimo fixado para a Capital do Estado. 

§ 4° - Caberá ao BDMG acompanhar sua execução ou cessação. 

Art. 3° - (Vetado) exigir-se-á (Vetado) como garantia 
(Vetado) para a concessão o atendimento dos requisitos 
habitualmente reclamados para as operações de mútuo bancário. 
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Art. 4° - Os financiamentos de que trata esta lei destinar-
se-ão, quando for o caso, à aquisição e criação de planteis 
mínimos de 1.000 aves, matrizes; ou três mil, se poedeiras ou 
frangos de corte. 

Parágrafo único - (Vetado). 

Art. 5° - (Vetado). 

Art. 6° - (Vetado). 

Art. 7° - Revogadas as disposições em contrário, esta lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de 
junho de 1965. 

José de Magalhães Pinto - Governador do Estado 
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Lei 6.187, de 19 de novembro de 1973 

Autoriza o Poder Executivo a alienar 
ações do Frigorífico Minas Gerais S.A. 
(FRIM1SA), cria o Fundo de 
Desenvolvimento da Agropecuária Mineira 
(FUNDAGRO) e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - É o Poder Executivo autorizado a alienar as ações 
do Frigorífico Minas Gerais S.A. (FRIMISA) de que é detentor o 
Estado de Minas Gerais, mediante avaliação prévia e licitação ou 
venda cm bolsas de valores. 

Art. 2° - Fica criado, vinculado à Secretaria de Estado da 
Fazenda, um fundo especial, denominado Fundo de Desenvolvimento 
da Agropecuária Mineira (FUNDAGRO), destinado a dinamizar o 

, Sistema Operacional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
instituído pelo Decreto n° 14.983, de 17 de novembro de 1972. 

Art. 3° - O Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária 
Mineira (FUNDAGRO) será constituído por: 

I - recursos oriundos da alienação prevista no artigo 1° 
desta Lei; 

II - recursos que lhe forem destinados no Orçamento do 
Estado; 

III - rendimentos líquidos das operações do próprio Fundo; 
IV - doação e transferência de entidades privadas ou 

públicas. 
Parágrafo único - . É o Poder Executivo autorizado a abrir 

crédito especial, à Secretaria de Estado da Fazenda, para 
atender às despesas de constituição do Fundo de Desenvolvimento 
da Agropecuária Mineira (FUNDACiR0), até o valor da alienação 
prevista no artigo 1" desta Lei. 

Art. 4° - A aplicação dos recursos do FUNDAGRO será 
definida por projetos apresentados pela Secretaria de Estado da 
Agricultura. 

Art. 5° - É o Poder Executivo autorizado a regulamentar a 
gestão do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária Moreira 
(FUNDAGRO) . 

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
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publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente 
o artigo 5° da Lei n° 4.810, de 6 de junho de 1968. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de 
novembro de 1973. 

Rondon Pacheco - Governador do Estado 
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Lei 10.021, de 6 de dezembro de 1989 

Dispõe sobre a vacinação obrigatória contra 
a febre aftosa, a brucelose e a raiva dos 
herbívoros e dá outras providências. 

#(Alterada pela Lei 11.029/93) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - A vacinação de rebanhos contra a febre aftosa, a 
brucelose e a raiva dos herbívoros é obrigatória em todo o 
território do Estado de Minas Gerais e será coordenada e 
fiscalizada pela Superintendência de Saúde Animal da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

#(A Superintendência de Saúde Animal foi extinta pelo 
art. 27 da Lei 10.594/92) 

Parágrafo único - A vacinação contra a brucelose e a raiva 
dos herbívoros será promovida por etapas, nas regiões 
determinadas pela Superintendência de Saúde Animal. 

Art. 2° - À Superintendência de Saúde Animal compete: 

I - coordenar, executar e fiscalizar os programas de 
combate e controle da febre aflosa, da brucelose e da raiva dos 
herbívoros em todo o Estado; 

II - manter o registro dos comerciantes, vendedores, 
representantes c laboratórios que se dedicam ao comércio c à 
fabricação de vacinas contra a febre aftosa, a brucelose e a 
raiva dos herbívoros; 

III - promover campanhas de esclarecimento e divulgar 
técnicas e métodos de emprego da vacina para imunização dos 
rebanhos; 

IV - elaborar e encaminhar ao Governador do Estado, por 
intermédio do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a regulamentação de seus serviços; 

V - fiscalizar as condições de conservação e distribuição 
das vacinas oferecidas ao comércio, inclusive das em poder dos 
consumidores, podendo apreender, condenar e inutilizar as que 
forem consideradas duvidosas ou impróprias para o consumo; 

VI - suspender temporariamente ou cassar o credenciamento 
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XI - interditar c apreender veículos não desinfetados, 
usados para o transporte de animais sensíveis à febre aftosa e à 
brucelose; 

XII - exigir que todo veículo que transitar em área inter-
ditada seja desinfetado; 

XIII - vacinar, de maneira compulsória, os animais cujo 
criador tenha deixado de cumprir as instruções e disposições re-
gulamentares; 

XIV - fiscalizar as vacinações nas propriedades rurais e 
declará-las nulas ou válidas para os efeitos desta Lei; 

XV - exercer as demais atribuições que decorram do disposto 
nesta Lei e as que venham a ser estabelecidas no regulamento. 

Parágrafo único - A vacinação a que se refere o inciso XIII 
deste artigo será custeada pelo criador. 

Art. 3° - A Superintendência de Saúde Animal pode determi- 
nar, em circunstâncias especiais e em qualquer época, a revaci- 
nação dos animais contra a febre aftosa e a raiva dos herbívo-
ros, visando a circunscrever e controlar focos dessas doenças. 

Parágrafo único - A revacinação a que se refere este artigo 
será executada e custeada pelo criador, sob a supervisão da 
Superintendência de Saúde Animal. 

Art. 4° - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento pode baixar instruções sobre a adoção compulsória 
de novos meios, processos e práticas de prevenção das doenças 
dos rebanhos. 

dos revendedores de vacinas contra a febre aftosa, a brucelose e 
a raiva dos herbívoros que não cumprirem a legislação; 

VII - determinar as áreas de controle e fixar as datas das 
vacinações dos rebanhos de cada criador, 

VIU - cadastrar os rebanhos para fins d_ e controle dos 
serviços programados; 

IX - interditar, por medida sanitária, áreas públicas ou 
particulares, proibindo nelas o trânsito de animais; 

X - interditar o trânsito de bovinos e bubalinos contami-
nados ou não acompanhados do documento sanitário; 

1 0 



Art. 5° - São obrigações dos criadores, dos transportado-
res, e daqueles que possuírem ou tiverem em seu poder animais 
à febre aftosa, à brucelose e à raiva dos herbívoros: 

1 - efetuar a imunização contra a febre aftosa com 
vacinação bivalente de todos os bovinos e bubalinos em idade de 
vacinação, na data marcada pela Superintendência de Saúde 
Animal, de acordo com as instruções que baixar; 

II - providenciar a imunização contra a brucelose de todas 
as bezerras com idade entre 3 (três) e 8 (oito) meses, na data 
marcada pela Superintendência de Saúde Animal; 

lII - efetuar a imunização contra a raiva dos herbívoros de 
todos os bovinos c bubalinos cm idadc dc vacinação, na data 
marcada pela Superintendência de Saúde Animal; 

IV - fazer acompanhar os bovinos e bubalinos comercializa-
dos, em trânsito no território estadual, do certificado de vaci-
nação contra a febre aftosa, a brucelose e a raiva dos herbívo-
os, emitidos pela Superintendência de Saúde Animal; 

V - fazer acompanhar os bovinos e bubalinos não comercia-
lizados, em trânsito no território estadual, de certificado de 
vacinação contra a febre aftosa, a brucelose e a raiva dos her-
bívoros; 

VI - desinfetar, antes e depois de deslocamentos no 
território estadual, os veículos de transporte de animais 
sensíveis à febre aftosa e à brucelose; 

VII - levar ao conhecimento da Superintendência de Saúde 
Animal, ou autoridade veterinária mais próxima, a existência de 
animal doente ou suspeito de febre aftosa ou de raiva dos 
herbívoros; 

VIII - comprovar as vacinações, até 30 (trinta) dias após a 
data marcada para sua efetivação pela Superintendência de Saúde 
Animal. 

#(Inciso alterado pelo art. 2° da Lei 11.029/93) 

§ 1° - O criador é obrigado a apresentar a servidor da 
Superintendência de Saúde Animal, ou por ela autorizado, 
comprovante de aquisição das vacinas de revendedor credenciado, 
para que possa ser considerada válida a imunização de seus 
rebanhos. 
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§ - O certificado, emitido na forma do disposto no 
inciso V, é isento de taxa. 

§ 3° - Os bovinos e os bubalinos em trânsito no território 
estadual, destinados à reprodução, deverão estar acompanhados de 
atestado negativo para brucelose. 

§ 4° - Não será exigido o documento indicado no parágrafo 
anterior para as fêmeas desses animais com idade inferior a 30 
(trinta) meses, quando acompanhadas de certificado de vacinação 
contra a brucelose, desde que as bezerras e as novilhas estejam 
devidamente marcadas e identificadas. 

§ 5" - A não-vacinação dos rebanhos contra uma das doenças 
referidas neste artigo impede o criador de obter o certificado 
dc vacinação. 

MI. 6° - Os criadores são obrigados a cumprir as exigên-
cias sanitárias estabelecidas pela Superintendência de Saúde 
Animal, condição essencial para o ingresso de seus animais nas 
exposições, feiras, leilões e concursos leiteiros. 

MI. 7° - O descumprimento das disposições constantes dos 
artigos 5° e 6°, no todo ou em parte, implica multa ao infrator, 
imposta por servidor da Superintendência de Saúde Animal ou por 
ela credenciado de 10% (dez por cento) do Maior Valor de 
Referência - MVR - por animal, na forma do regulamento. 

§ 1° - Tratando-se de veículo não desinfetado, na forma do 
inciso VI do artigo 5°, será imposta multa ao seu proprietário, 
correspondente a 2 (dois) Maiores Valores de Referência - MVRs. 

§ 2° - A inobservância do disposto no inciso VIII do artigo 
5° implica multa ao infrator, correspondente a 0,25% (vinte e 
cinco centésimos por cento) do Maior Valor de Referência - MVR -
por animal. 

Art. 8" - Os frigoríficos e os estabelecimentos que abatem 
ou industrializam carne são obrigados a exigir do criador ou do 
fornecedor certificado dc vacinação dos seus rebanhos contra a 
febre aftosa e a raiva dos herbívoros. 

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto neste 
artigo implica multa ao infrator, correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do Maior Valor de Referência - MVR - por 
animal abatido sem o certificado. 

Art. 9° - As cooperativas e os estabelecimentos que recebem 
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ou industrializara leite ficam obrigados a exigir de seus 
fornecedores a comprovação da vacinação contra a febre aftosa, a 
brucelose e a raiva dos herbívoros. 

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo 
implica multa ao infrator, correspondente a 1 (um) Maior Valor 
de Referência - MVR - por fornecedor sem certificado comprobató-
rio de vacinação, na data da infração. 

Art. 10 - As multas previstas nesta Lei serão elevadas ao 
dobro, em caso de reincidência. 

Art. 11 - Cabe recurso contra a multa aplicada, na forma do 
regulamento, desde que haja depósito prévio do valor em dinheiro 
correspondente à infração. 

Art. 12 - A Superintendência de Saúde Animal cobrará uma 
taxa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do Maior 
Valor de Referência - MVR -, aplicada a cada animal comerciali-
zado, pela emissão de certificado de vacinação. 

#(Artigo alterado pelo art. 32 da Lei. 10.594/92, pela 
Lei 10.847/92 e pelo art. 8° da Lei 12.425196) 

Art. 13 - A arrecadação proveniente das multas.previstas 
nesta Lei será recolhida em estabelecimento bancário oficial do 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 14 - O Poder Executivo baixará, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, o regulamento desta Lei. 

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente as Leis n°s 5.844, de 13 de dezembro de 1971, 6.162, de 6 
de novembro de 1973, e 9.417, de 16 de junho de 1987. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06 de 
dezembro de 1989. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 
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Lei 10.314, de 11 de dezembro de 1990 

Dispõe sobre o plantio de cereais de ciclo anual das faixas 
de domínio público que margeiam as rodovias estaduais. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do art. 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1°- As faixas de domínio público que margeiam as rodo-
vias estaduais poderão ser utilizadas por trabalhadores rurais 
para o plantio de cereais de ciclo anual. 

Parágrafo único- A utilização das faixas de domínio público 
a que se refere o artigo somente se fará com a interveniência 
dos sindicatos dos trabalhadores rurais dos respectivos municí- 
pios, após os entendimentos destes com o Departamento de Estra-
das de Rodagem - DER-MG. 

Art. 2°- Os usuários da área cedida trabalharão por conta 
própria e não terão vínculo empregatício com qualquer entidade 
pública ou privada. 

Art. 3°- O Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -
manterá sinalização indicativa do plantio previsto nesta lei. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de de-
zembro de 1990. 

Kemil Kumaira - Presidente da Assembléia Legislativa MG. 
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Lei 10.545, de 13 de dezembro de 1991 

Dispõe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxico 
e afins e dá outras providências. 

O Povo do Estãdo de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- A produção, a inspeção, o armazenamento e a fisca-
lização do transporte, do comércio e do uso de agrotóxico, seus 
componentes e afins, bem como de seus resíduos e embalagens, são 
regidos por esta Lei. 

Art. 2°- O transporte e o armazenamento de agrotóxico, seus 
componentes e afins observarão, além do estabelecido na legisla-
ção específica em vigor, as normas complementares lixadas na re-
gulamentação desta Lei. 

Art. 3°- Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

agrotóxicos e afins: 

a)- os produtos e os agentes de processos fisicos, químicos 
ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no ar-
mazenamento e no beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pas-
tagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, de ou-
tros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e indus-
triais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos con-
siderados nocivos; 

b)- substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimulantes e inibidores de crescimento; 

II- componentes: os princípios ativos, os produtos técni-
cos, as matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usa-
dos na fabricação de agrotóxico e afins. 

Art. 4°- Os agrotótcos, bem como seus componentes c afins, 
só poderão ser produzidos, transportados, armazenados, comercia-
lizados e utilizados no Estado de Minas Gerais se registrados no 
órgão federal competente e cadastrados nos órgãos estaduais pró-
prios, observado o disposto nesta Lei, em sua regulamentação e 
demais normas oficiais. 

Art. 5°- Para dar entrada no pedido de registro perante o 
órgão federal competente, as pessoas fisicas e jurídicas, produ- 
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toras, manipuladoras e embaladoras de agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins são obrigadas a obter, além do alvará municipal, 
o Registro Inicial de Estabelecimento Produtor na Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Art. 6°- As pessoas físicas e jurídicas prestadoras de ser- 
viços na aplicação de agrotóxicos, de seus componentes afins, 
bem como as que os comercializem, ficam obrigadas a se registrar 
na Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
ou na Secretaria de Estado da Saúde, segundo a competência de 
cada uma. 

Parágrafo único- São prestadores de serviços as pessoas fi-
sicas e jurídicas que executam trabalhos de prevenção, destrui-
ção e controle de seres vivos considerados nocivos, aplicando a-
grotóxico, seus componcntcs c afins. 

Art. 7°- Possuem legitimidade para requerer o cancelamento 
ou a impugnação do registro no cadastro de agrotóxico, seus com-
ponentes e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde 
humana e dos animais: 

I- entidade de classe representativa de profissão ligada ao 
setor; 

II- partido político com representação na Assembléia Legis-
lativa do Estado de lvfmas Gerais; 

BI- entidade legalmente constituída para a defesa dos in-
teresses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio 
ambiente e dos recursos naturais. 

§ 1°- O pedido de cancelamento ou impugnação do registro no 
cadastro de agrotóxico, seus componentes e afins, deve ser acom-
panhado de informações toxicológicas de contaminação ambiental e 
comportamento genético, bem como sobre os efeitos no mecanismo 
hormonal, e são de responsabilidade do estabelecimento regis- 
trante ou da entidade impugnante, devendo proceder de laborató-
rio capacitado. 

§ 2°- O pedido de cancelamento ou impugnação a que se refe-
re o parágrafo anterior será formalizado através de petição di-
rigida à Secretaria de Estado competente, acompanhado de laudo 
técnico firmado por, no mínimo, dois profissionais habilitados 
na área de biociências. 

§ 3°- A Secretaria de Estado que receber a petição, verifi- 
cado o atendimento das condições exigidas, providenciará sua pu- 

E 
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blicação no órgão oficial do Estado e notificará a empresa ca-
dastrante para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) 
dias, não podendo a decisão final ultrapassar o prazo de 90 
(noventa) dias. 

§ 4°- Decidida a impugnação ou o cancelamento do registro, 
o produto não mais poderá ser comercializado no território do 
Estado de Minas Gerais, e o registrante terá o prazo de 30 
(trinta) dias para efetuar sua retirada dos estabelecimentos co-
merciais, findo o qual o produto será apreendido pelos órgãos 
competentes, com lavratura de auto de infração em nome do regis-
trante. 

§ 5"- Sempre que um produto tiver seu registro impugnado ou 
cancelado por decisão de outra unidade da Federação ou por reco-
mendação dc organização internacional responsável pela saúde, a-
limentação ou meio ambiente da qual o Brasil faça parte, caberá 
à respectiva Secretaria de Estado rever seu cadastro, adotando 
os procedimentos previstos nesta Lei. 

Art. 8°- Os produtos agrotóxicos e afins somente poderão 
ser vendidos a usuários à vista de receituário expedido por pro-
fissional legalmente habilitado. 

Art. 9°- As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão con-
ter, além do previsto na legislação federal e sem prejuízo da 
verificação por parte do consumidor das demais informações exi-
gidas, a indicação do número de registro do produto no cadastro 
da Secretaria de Estado competente, acompanhado da sigla da uni-
dade da Federação. 

Art. 10- As responsabilidades administrativas, civis e pe- 
nais pelos danos causados à saúde das pessoas, dos animais e do 
meio ambiente, quando as disposições desta Lei, sua regulamenta-
ção e legislação complementar não forem cumpridas, cabem: 

I- ao profissional, quando comprovado ser a receita errada, 
displicente ou indevida; 

II- ao usuário ou prestador dc serviços, quando cm desacor-
do com o receituário; 

III- ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo 
receituário ou em desacordo com a receita; 

IV- ao registrante que, por dolo ou culpa, omitir informa-
ção ou fornecer informação incorreta; 
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V- ao produtor que produzir mercadoria em desacordo com as 
especificações constantes no registro do produto, no rótulo, na 
bula, no folheto e na propaganda; 

VI- ao empregador, quando não fornecer e não fizer manuten-
ção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalha-
dores, ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação 
dos produtos; 

VII- ao proprietário da terra, pessoalmente, se avicultor 
e a ele solidariamente com o meeiro ou arrendatário, em razão do 
uso de área interditada para determinada finalidade. 

Art. 11- Aquele que produzir, comercializar, transportar, 
armazenar, receitar, usar, aplicar ou prestar serviços na apli-
cação dc agrotóxico ou seus componentes c afins, der destino às 
suas embalagens e resíduos, descumprindo as exigências estabele-
cidas na legislação vigente, comprovada a culpa, ficará sujeito 
à pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa de 100 
(cem) a 1.500 (mil e quinhentas) UPFMG. 

Art. 12- O empregador, o profissional, o responsável ou o 
prestador de serviços que deixar de promover as medidas necessá-
rias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará sujeito, 
comprovada a culpa, à pena de reclusão de dois anos a quatro a-
nos, além da multa de 100 (cem) a 1.500 (mil e quinhentas) 
UPFMG. 

Art. 13- A fiscalização, por disposto nesta Lei, incumbe, 
no uso das atribuições, à Secretaria de Estado de Ciência, Tec- 
nologia e Meio Ambiente, à Secretaria de Estado de Avicultura, 
Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de Estado da Saúde, a-
través do trabalho integrado de seus órgãos técnicos, de forma a 
garantir o pleno aproveitamento dos recursos humanos e materiais 
disponíveis. 

Art. 14- Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 
cabíveis, a infração de disposição desta Lei acarretará, isolada 
ou cumulativamente, nos termos previstos em sua regulamentação, 
a aplicação das seguintes sanções: 

I- advertência; 
multa de até 1.500 (mil e quinhentas) UPFMG, aplicada 

em dobro em caso de reincidência; 
III- condenação de produto; 
IV- inutilização de produto; 
V- suspensão de registro no cadastro; 
VI- cancelamento de registro no cadastro; 
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VII- interdição temporária ou definitiva de estabelecimen-
to; 

VIII- interdição temporária ou definitiva de área agricul-
tável para usos específicos; 

LX- destruição de vegetal, parte de vegetal e alimento, nos 
quais tenha havido aplicação de agrotóxico de uso não autorizado 
ou que apresentem resíduos acima do permitido. 

§ 1°- No caso da aplicação de sanção prevista neste artigo, 
não caberá direito a ressarcimento ou indenização por eventuais 

r. 	
prejuízos. 

§ 2°- Os custos referentes à destruição correrão por conta 
do infrator. 

§ 3°- A autoridade fiscalizadora fará divulgação da imposi-
ção de sanção ao infrator desta Ler. 

Art. 15- Após a conclusão do processo administrativo, os a-
grotóxicos, bem como seus componentes e afins, apreendidos como 
resultado da ação fiscalizadora, serão inutilizados ou poderão 
ter outro destino, a critério da autoridade competente. 

Art. 16- O poder público promoverá pesquisas e a adoção de 
práticas destinadas ao incentivo, promoção e difusão de métodos 
e tecnologias alternativas ao uso de agrotóxicos e afins. 

r 	 Art. 17- O Poder Executivo desenvolverá ações de instrução, 
divulgação e esclarecimento que estimulem o uso seguro e eficaz 
dos agrotóxicos, seus componentes e afins, com o objetivo de re-
duzir os efeitos prejudiciais aos seres humanos, animais e meio 
ambiente, além de prevenir acidente que decorra de sua utiliza-
ção imprópria. 

Art. 18- As viiro 	esas e os prestadores de serviços que já e- 
xerçam atividades no ramo de agrotóxicos e de seus componentes e 
afins têm o prazo de três meses, a contar da regulamentação des- 
ta Lei, para se adaptarem às suas exigências. 

E Art. 19- A Secretaria de Estado competente para a execução 
desta Lei poderá delegar essa competência a autarquia a ela vin-
culada. 

Art 20- A regulamentação desta Lei pelo Poder Executivo 
será feita através de decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 

F. 	contar de sua publicação, e estabelecerá os procedimentos admi- 
nistrativos para aplicação de pena, assim como normas complemen-
tares para interposição de recurso, seus efeitos e prazos. 
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Art. 21- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22- Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Lei no 9.121, de 30 de dezembro de 1985. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de 
dezembro de 1991. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 

Obs.: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Meio 
Ambiente 

1. 

ra 

r. 
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Lei 10.594, de 7 de janeiro de 1992 

Cria o Instituto Mineiro de Agropecuária 
- IMA - e dá outras providências. 

Art. 27- Ficam extintas as Superintendências Agropecuária e 
de Saúde Animal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, as suas unidades administrativas e os respecti-
vos cargos em comissão indicados no Anexo Et desta Lei. 

MI. 32- O art. 12 da Lei n° 10.021, dc 6 dc dezembro dc 
1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12- O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - Co-
brará, pela emissão do certificado de vacinação, uma taxa cor-
respondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da Unidade 
Padrão Fiscal do Estado de lvfmas Gerais - UPFMG, por animal co-
mercializado." 

Dada no Palácio da Uberdade, em Belo Horizonte, aos 07 de 
janeiro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.847, de 3 de agosto de 1992 

Dá nova redação ao art. 12 da Lei n° 10.021, 
de 6 de dezembro de 1989, alterado pelo art. 
32 da Lei n° 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 10.021, de 6 de dezembro de 
1989, alterado pelo art. 32 da Lei n° 10.594, de 7 de janeiro de 
1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12- O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - co-
brará, pela emissão do certificado dc vacinação, uma taxa cor-
respondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da Unidade 
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG -, por animal 
comercializado. 

Parágrafo único- A taxa a que se refere este artigo passará 
a ser de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) 
da UPFMG, por animal comercializado, a partir de 1° de janeiro 
de 1993". 

Art. 2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 03 de 
agosto de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.853, de 4 de agosto de 1992 

Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Produção 
de Aguardentes - PRÓ-CACHAÇA - e dá outras pro-
vidências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
o Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Aguardentes - Pró- 
Cachaça. 

Art. 2°- Compete ao Poder Executivo, na administração e ge-
rência do programa: 

I- identificar e delimitar áreas propícias e adequadas à 
produção de aguardentes, zelando pela qualidade do produto; 

II- registrar e fiscalizar as unidades de produção; 

III- incentivar a comercialização e exportação das aguar-
dentes, bem como o desenvolvimento técnico e econômico dos pro-
dutores; 

IV- desenvolver pesquisas e experimentos que visem à melho-
ria da qualidade das aguardentes e dos métodos de sua produção; 

V- identificar, no âmbito do programa, as áreas aptas ao 
turismo e incentivar sua prática; 

VI- pesquisar os aspectos culturais e folclóricos identifi-
cados com a produção de aguardentes e divulgar suas caracterís-
ticas, datas relevantes e eventos comemorativos; 

VII- desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualida- 
de e da imagem da aguardente mineira; 

celebrar convênios com entidade dc direito público ou 
privado, observado o disposto no art. 62, XXV, da Constituição 
do Estado. 

Art. 3°- Ações governamentais relativas à implementação do 
Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Aguardentes - Pró-
Cachaça - contarão com a participação de representantes dos pro-
dutores das áreas de que trata o art. 2°, I, desta Lei. 
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Art. 4°- O rótulo de aguardente fabricada no Estado deverá 
conter a seguinte expressão: "O consumo excessivo de bebida al-
coólica é prejudicial à saúde". 

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 6°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
observado o disposto no art. 161, I, da Constituição do Estado. 

AP. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da liberdade, em Belo Horizonte, aos 04 de 
agosto de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 11.029, de 12 de janeiro de 1993 

Atribui competência ao Instituto Mineiro de Agropecuária 
- IMA - para a execução do disposto na Lei n° 10.021, de 
6 de dezembro de 1989, e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Mt: 1°- A execução do disposto na Lei n° 10.021, de 6 de 
dezembro de 1989, passa a ser de competência do Instituto Minei-
ro de Agropecuária - IMA. 

Art. 2°- O inciso VIII do art. 5° da Lei n° 10.021, de 6 de 
dezembro dc 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5°- 	  

VIM- comprovar as vacinações até 10 (dez) dias após a data 
marcada pelo órgão competente para a sua efetivação". 

Art. 3°- Ficam mantidos os percentuais previstos na Lei n° 
10.021, de 6 de dezembro de 1989, para aplicação das penalida-
des, tomando-se por indexador a Unidade Padrão Fiscal do Estado 
de Minas Gerais - UPFMG - ou outro indexador que vier a substi-
tuí-lo. 

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
janeiro de 1993. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 11.405, de 28 de janeiro de 1994 

Dispõe sobre a política estadual de desen-
volvimento agrícola e dá outras providên-
cias. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios e Objetivos 

Art. 1° - Esta lei define os princípios c os objetivos, as 
ações e os instrumentos da política agrícola estadual, 
estabelece as competências institucionais e prevê os recursos 
para o desenvolvimento da atividade agrícola no Estado. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por 
atividade agrícola a produção, o processamento e a 
comercialização de produtos, subprodutos, derivados, insumos e 
serviços, bem como a utilização dos fatores de produção, nos 
setores agrícola, pecuário, florestal, pesqueiro e 
agroindustrial. 

Art. 2° - A política estadual de desenvolvimento agrícola 
fundamenta-se, entre outros, nos seguintes princípios: 

I - a atividade agrícola compreende processos fisicos, 
químicos e biológicos em que os recursos naturais envolvidos 
devem ser utilizados e gerenciados com vistas ao cumprimento da 
função social e econômica da propriedade rural, voltada para o 
desenvolvimento sustentável; 

- a diversidade de características dos estabelecimentos 
rurais quanto à estrutura fundiária, às condições edafo-
climáticas, à capacidade empresarial, ao uso de tecnologias e às 
condições socioeconômicas c culturais deverá ser conside -
rada pelo poder público na definição de suas ações; 

III - constituem o setor agrícola segmentos como os de 
produção, de Sumos, de comércio, de abastecimento, de 
armazenamento, a agroindústria e outros, os quais respondem 
diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado; 

IV - a participação efetiva dos beneficiários da política 
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agrícola na sua formulação e execução é condição necessária para 
assegurar a sua legitimidade; 

V - as ações para o desenvolvimento agrícola objetivarão 
oferecer ao homem do campo o acesso aos serviços essenciais de 
saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, 
comunicação, habitação, saneamento, lazer e cultura, bem como a 
outros beneficios sociais; 

VI - a política agrícola estadual deve compatibilizar-
se com a política agrária e fornecer a esta as condições 
necessárias à sua viabilização técnica e socioeconômica; 

VII - a atividade agrícola é responsável pela geração de 
emprego e rendas, bem como de receitas de tributos para o 
Estado, que as administrará com vistas a manter c elevar o 
potencial do setor agrícola; 

VIII - o poder público criará condições para que os 
pequenos produtores rurais possam desenvolver a agricultura 
familiar, com vistas a integrarem-se gradualmente na economia de 
mercado; 

IX - a agricultura, como atividade econômica, deve 
proporcionar rentabilidade compatível com a de outros setores da 
economia; 

X - o poder público deverá promover ações, articuladas com 
a iniciativa privada, com vistas a dotar a produção agropecuária 
de condições de competitividade nos mercados interno e externo; 

XI - o abastecimento adequado e a segurança alimentar são 
condições básicas para garantir a tranquilidade social, a ordem 
pública, o processo de desenvolvimentó socioeconômico e os 
direitos da cidadania; 

XII - o Estado deverá articular-se com a administração 
federal e com as administrações municipais, com vistas a 
promover, por meio de ações conjuntas, o desenvolvimento 
sustentável do setor agrícola; 

XIII - o apoio à organização associativa de produtores e 
trabalhadores rurais é condição necessária para a estabilidade e 
o pleno desenvolvimento do setor agrícola; 

XIV - o poder público deverá estimular e garantir a 
produção de alimentos básicos e a sua distribuição, preservados 
os interesses dos produtores e consumidores, mediante a adoção 
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de uma estratégia global de intervenção. 

Art. 3° - São objetivos da política estadual de 
desenvolvimento agrícola: 

1- definir e disciplinar as ações e os instrumentos do 
poder público destinados a promover, regular, fiscalizar, 
controlar e avaliar as atividades e suprir as necessidades do 
setor agrícola, com vistas a assegurar o incremento da produção 
e da produtividade agrícola, a regularidade do abastecimento 
interno, especialmente o alimentar, a rentabilidade dos 
empreendimentos, a estabilidade dos preços e do mercado; a 
redução das disparidades regionais e de renda e a melhoria das 
condições de vida da família rural; 

II - estimular e apoiar as iniciativas de organização 
cooperativa e associativa de produtores e trabalhadores rurais; 

lII - eliminar distorções que afetem o desempenho das 
funções socioeconômicas da agricultura; 

IV - proteger o meio ambiente, garantir o uso racional dos 
recursos naturais e estimular a recuperação dos ecossistemas 
degradados; 

V - promover a formação de estoques estratégicos e a 
elevação dos padrões competitivos, com vistas ao estabelecimento 
de melhores condições para a comercialização, o abastecimento e 
a exportação dos produtos; 

VI - prestar apoio institucional ao produtor rural, sendo 
devido atendimento prioritário e diferenciado ao pequeno 
produtor e à sua família, bem como aos beneficiários dos 
programas de reforma agrária; 

VII - promover a integração dos programas destinados ao 
setor agrícola com as demais ações governamentais, de modo a 
proporcionar à família rural a infra-estrutura e os serviços de 
saúde, educação, saneamento, segurança, transporte, eletri-
ficação, telefonia, habitação, cultura c lazer; 

VIII - estimular o processo de agroindustrialização, nele 
incluídas a fabricação de Sumos e as demais fases da cadeia 
produtiva, considerada a preferência para: 

a) as regiões produtoras, na implantação de projetos e 
empreendimentos; 
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b) a diversificação de pequenos e médios empreendimentos; 

IX - promover e estimular o desenvolvimento dás ciências e 
das tecnologias agrícolas pública e privada, em especial aquelas 
voltadas para a utilização dos fatores intentos de produção; 

X - garantir a regularidade do abastecimento alimentar, 
mediante oferta crescente e sustentada dos produtos básicos para 
a alimentação da população, que será devidamente orientada. 

CAPÍTULO II 

Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e 
da sua Função Social 

Art. 4° - Para os efeitos desta lei , considerar-se-ão o 
produtor rural, a propriedade rural e a função social da 
propriedade rural nos ternos definidos em lei federal. 

CAPÍTULO III 

Da Organização Institucional 

Art. 5° - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento é o órgão central de execução das ações do Estado 
para o setor agrícola, cabendo-lhe orientar, supervisionar e 
fiscalizar as atividades permanentes, bem como executar planos, 
programas e projetos a cargo dos órgãos e entidades direta e 
indiretamente a ela vinculados. 

Art. 6° - Fica instituído o Conselho Estadual de Política 
Agrícola - CEPA -, vinculado à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com vistas a assegurar a 
participação dos agentes de produção e de comercialização; bem 
como dos consumidores, na formulação do planejamento e no 
acompanhamento da execução da política rural, conforme o 
disposto no § 1' do art. 247 da Constituição do Estado. 

§ 1° - São atribuições do CEPA: 

I - propor medidas de desenvolvimento rural, bem como 
acompanhar e avaliar a sua implementação; 

II - deliberar sobre propostas, planos e programas 
destinados a estimular o desenvolvimento econômico e social do 
setor; 	 • 

III - atuar na viabilização da obtenção de recursos 
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internos e externos destinados aos planos, programas e projetos 
do setor; 

IV - definir as prioridades a serem estabelecidas nos 
planos anual e plurianual de política agrícola; 

V - definir as políticas estaduais de pesquisa, de 
assistência técnica e extensão rural, de fomento à produção 
agropecuária e de defesa sanitária animal e vegetal; 

VI - manter sistema de análise e informação sobre a 
conjuntura econômica e social da atividade agrícola; 

VII - supervisionar e controlar a execução da política 
agrícola, especialmente em relação ao cumprimento de seus 
objetivos e à adequada utilização dos recursos; 

VIII - articular-se com o Conselho Nacional de Política 
Agrícola - CNPA -, vinculado ao Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária; 

IX - decidir sobre propostas de ajustamento ou de alteração 
da política agrícola do Estado; 

X - observar o cumprimento dos princípios e objetivos 
previstos nesta lei; 

XI - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 

XII - estimular a criação de conselhos municipais de 
agricultura; 

XIII - articular-se cum os conselhos municipais de 
agricultura com vistas à implementação de programas destinados a 
estimular o desenvolvimento do meio rural. 

§ 2°  - São membros do CEPA: 

I - o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que será seu Presidente; 

II - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será seu Secretário-
Geral; 

III - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral; 
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IV - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

V - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; 

VI - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG-; 

VII - o Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária do 
Estado de Minas Gerais - EPAMIG -; 

VIII - o Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária 
- IMA -; 

IX - o Diretor-Geral do Instituto Estadual dc Florestas - 
lEF -; 

X - o Presidente da Fundação Rural Mineira, Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -; 

XI - o Presidente das Centrais de Abastecimento de Minas 
Gerais S.A. - CEASA-MG -; 

XII - o Presidente da Companhia de Armazéns e Silos do 
Estado de Minas Gerais - CASEMG -; 

XIII - o Presidente da Federação da Agricultura do Estado 
de Minas Gerais - FAEMG -; 

XIV - o Presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -; 

XV - o Presidente da Organização das Cooperativas do Estado 
de Minas Gerais - OCEMG -; 

XVI - I (um) representante da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais - FIEMG -; 

XVII - 1 (um) representante da Associação Comercial dc 
Moras - ACM -; 

XVIII - 1 (um) representante do setor de armazenamento; 

XIX - o Presidente da Associação dos Produtores de 
Hortifrutigranjeiros do Estado de Minas Gerais - APHEMG -; 

XX - 1 (um) representante do setor de transportes; 



XXI - 1 (um) representante de entidade de defesa do 
consumidor, 

XXII - o Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros 
Agrônomos - SMEA -; 

XXIII - o Presidente da Sociedade Moreira de Médicos 
Veterinários - SMMV -; 

XXIV - o Presidente da Comissão de Agropecuária e Política 
Rural da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

§ 3" - Os Presidentes das entidades privadas poderão ser 
representados junto ao CEPA, mediante comunicação prévia à sua 
Secretaria Executiva. 

§ 4° - O CEPA se reunirá, ordinariamente, a cada 3 (três) 
meses e, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou 
por solicitação de 113 (um terço) dos seus membros. 

§ 5° - Os membros do CEPA não perceberão nenhuma 
remuneração. 

Art. 7° - Compõem a estrutura do CEPA: 

I - o plenário; 

II - a presidência; 

III - a secretaria executiva; 

IV - as câmaras setoriais. 

Parágrafo único - As câmaras setoriais serão instaladas por 
ato do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a critério seu, devendo o Regimento Interno do 
Conselho fixar o número de seus membros e as respectivas 
atribuições. 

Art. 8° - O Regimento Interno do CEPA será elaborado pelo 
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 
submetido à aprovação do seu plenário, no prazo de 90 (noventa) 
dias contados da promulgação desta lei. 

Art. 9° - Ficam extintos, a partir da data da publicação 
desta lei: 
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I - o Conselho Superior de Agricultura, de que trata o 
Decreto n° 7.354, de 2 de janeiro de 1964; 

11 - a Comissão Estadual de Movimentação de Safras, de que 
trata o Decreto n° 20.575, de 23 de maio de 1980. 

CAPÍTULO n/ 

Dos Instrumentos de Política Agrícola 

Art. 10 - São ações e instrumentos de política agrícola de 
que trata esta lei: 

I - o planejamento agropecuário participativo; 

II - a informação; 

- a pesquisa agropecuária; 

- a assistência técnica e a extensão mal; 

V - a defesa sanitária animal e vegetal; 

VI - o assentamento e a colonização; 

VII - o associativismo e o cooperativismo; 

VIII - a mecanização agrícola; 

IX - a irrigação e a drenagem; 

X - o armazenamento; 

XI - a comercialização e o abastecimento; 

- a agroindustrialização; 

XIII - o crédito rural e o seguro rural; 

XIV - o crédito fundiário; 

XV - a tributação e os incentivos fiscais; 

XVI - os investimentos e a manutenção de infra-estrutura; 

XVII - a preservação do meio ambiente; 

XVIII - o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural; 
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XIX - a capacitação de recursos humanos; 

XX - as promoções agropecuárias; 

XXI - a padronização e a classificação agropecuárias; 

XXII - a inspeção agropecuária; 

XXIII - o desenvolvimento florestal. 

SEÇÃO I 

Do Planejamento e da Informação Agrícola 

Art. 11 - O planejamento agrícola será feito dc forma 
democrática e participativa, com vistas a atender às 
potencialidades, aspirações e realidades regionais, observado o 
disposto nos arts. 174 e 187 da Constituição Federal e nos arts. 
247 e 248 da Constituição Estadual. 

Art. 12 - O planejamento agrícola deverá obedecer aos 
princípios e objetivos previstos nos arts. 2° e 3° desta lei, 
que orientarão o plano plurianual de ação governamental, o Plano 
Mineiro de De.serrvolvitnento Integrado e as propostas 
orçamentárias anuais. 

Art. 13 - O planejamento agrícola formulará, ouvido o CEPA, 
as diretrizes que nortearão os programas de desenvolvimento 
rural relacionados com as atividades de caráter permanente, a 
cargo dos órgãos direta ou indiretamente vinculados à Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Art. 14 - O planejamento agrícola formulará programas de 
caráter estratégico ou emergencial destinados a corrigir 
desequilíbrios estruturais regionais e distorções conjunturais, 
especialmente em apoio aos pequenos produtores. 

§ 1° - A coordenação executiva dos programas de que trata 
este artigo caberá à Secretaria dc Estado dc Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, ou a órgãos por ela designados. 

§ 2° - O Poder Executivo incluirá na proposta anual da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias a previsão de abertura da dotação 
orçamentária necessária à implementação dos programas de que 
trata este artigo, desde que aprovados pelo CEPA. 

Art. 15 - O planejamento agrícola deverá prever a 
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integração das atividades e dos programas de desenvolvimento 
rural, em articulação com a União, os municípios e a iniciativa 
privada. 

Art. 16 - O planejamento agrícola deverá elaborar programa 
de orientação para a redução de perdas no processo produtivo e 
nos processos de transporte, de armazenamento e de 
comercialização de produtos e Sumos agropecuários. 

Art. 17 - O poder público estadual, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
manterá e divulgará, periodicamente, informações atualizadas, 
em linguagem acessível à população, sobre: 

I - previsão de safras; 

II - mercado de Sumos e fatores de produção agrícola; 

fiI - mercado de produtos agrícolas; 

IV - custos de produção agrícola; 

V - orientação ao consumidor; 

VI - legislação vigente; 

VII - desenvolvimento e resultado de pesquisas; 

VIII - tecnologias adaptadas à pequena produção; 

LX - medidas de prevenção, indicadores de intoxicação e 
alternativas à utilização de agrotóxicos; 

X - Vetado. 

Art. 18 - O poder público, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, implantará 
programa destinado a tornar ágil, constante e eficaz o processo 
de coleta, organização e divulgação da informação agropecuária, 
integrando as diversas fontes públicas c privadas, bem como os 
agentes de planejamento, produção e comercialização. 

Parágrafo único - A divulgação de que trata este artigo 
será feita em termos genéricos, vedado o fornecimento de 
informação sobre empreendimento de pessoa fisica ou jurídica 
tomado isoladamente. 

SEÇÃO II 
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Da Pesquisa Agrícola 

Mi 19 - Cabe ao poder público gerar, estimular, apoiar e 
difundir a tecnologia aplicada à agropecuária. 

Mt. 20 - O poder público, para financiar as ações de 
pesquisa previstas nesta lei, utilizará recursos: 

I - do orçamento dos órgãos envolvidos; 

II - da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPRMTG -; 

III - de instituições públicas e privadas; 

IV - externos; 

V - das receitas próprias das entidades estaduais de 
pesquisa, incluídas as originadas de gestão contratada; 

VI - do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, previsto 
nesta lei. 

Art. 21 - Fica vedada a destinação ou utilização das 
unidades fisicas vinculadas ao patrimônio das entidades de 
pesquisa para finalidade que não seja a de pesquisa e 
experimentação agrossilvopecuária. 

Art. 22 - São prioridades da pesquisa agropecuária 
financiada pelo poder público: 

I - o melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo 
ambiente natural dos ecossistemas; 

II - a geração de produtos alimentares básicos e o 
aperfeiçoamento de equipamentos e implementos agrícolas de baixo 
custo, especialmente os utilizados pelo pequeno produtor rural, 
por suas associações e cooperativas. 

Parágratb único - A pesquisa agropecuária será realizada 
com a observância das exigências de: 

I - dotar a agropecuária mineira de maior produtividade e 
competitividade, com vistas à garantia do abastecimento 
adequado, à segurança alimentar e à integração da economia 
brasileira aos mercados internacionais; 
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II - atender às exigências socioeecntômicas e de preservação 
ambiental; 

lII - valorizar as experiências e os conhecimentos práticos 
dos pequenos produtores rurais; 

IV - aproveitar os insuetos oriundos da propriedade, com 
vistas à diminuição gradativa do uso de defensivos químicos. 

Art. 23 - Vetado. 

SEÇÃO lII 

Da Assistência Técnica e da Extensão Rural 

Art. 24 - O Estado manterá serviço dc assistência técnica 
e extensão rural e garantirá, prioritariamente,• o atendimento 
gratuito aos pequenos produtores rurais, às suas famílias e 
associações, e também aos beneficiários de projetos de reforma 
agrária, inclusive nos campos socioeconômico e de preservação 
ambiental. 

Art. 25 - As atividades dc extensão rural objetivarão obter 
soluções para as necessidades do produtor rural e de sua 
família, especialmente as relacionadas com aspectos tecnológicos 
e gerenciais da produção, do armazenamento e da comercialização 
das safras, observado o disposto no inciso II do art. 3° desta 
lei. 

Art. 26 - O Estado, mediante convênio, estenderá aos 
municípios os serviços de assistência técnica e extensão rural. 

Parágrafo único - O Estado e os municípios buscarão obter 
recursos complementares aos da União, incluídos recursos 
externos, para a manutenção do serviço oficial de assistência 
técnica e extensão rural. 

Art. 27 - A assistência técnica rural será realizada de 
forma integrada com .a comunidade e suas lideranças, com as 
instituições dc pesquisa c ensino, com os municípios e a União 
e com órgãos e instituições públicas e privadas que prestem 
serviços ao setor agropecuário. 

Parágrafo único - A ação integrada de que trata este artigo 
se dará mediante a articulação de recursos humanos, materiais, 
tecnológicos e financeiros e envolverá, na elaboração de 
políticas, no planejamento e na execução das atividades, os 
segmentos referidos no "eaput". 

37 



Art. 28 - O serviço de assistência técnica e extensão rural 
será desenvolvido com a observância das condições fisicas, 
econômicas e sociais da área assistida, por meio de metodologias 
específicas, com a participação dos produtores rurais e de suas 
entidades associativas no planejamento e na execução das 
atividades. 

SEÇÃO IV 

Da Defesa Sanitária Animal e Vegetal 

Art. 29 - O poder público exercerá a defesa sanitária 
animal e vegetal em todas as fases do processo produtivo e da 
comercialização de produtos, subprodutos, resíduos e insumos 
agropecuários c agroindustriais. 

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se defesa 
sanitária animal e vegetal o conjunto de atividades 
sistematicamente desenvolvidas pelo poder público com o objetivo 
de preservar a sanidade dos rebanhos e a fitossanidade das 
lavouras, bem como zelar pelas condições higiênico-sanitárias da 
produção de origem animal e vegetal e pela garantia dos direitos 
da comunidade, por meio da expansão e do aprimoramento da 
inspeção e fiscalização de produtos agropecuários e 
agroindustriais. 

Art. 31 - O poder público promoverá o controle 
epidemiológico de doenças bacterianas, viróticas e parasitárias 
em animais e plantas, bem como das toxemias causadas por estas. 

Art. 32 - A defesa sanitária animal e vegetal será 
exercida, no âmbito do poder público estadual, pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA -, nos termos da Lei n° 10.594, de 
7 de janeiro de 1992, observado o que preceitua a Lei n° 10.545, 
de 13 de dezembro de 1991, e o Decreto n° 33.859, de 21 de 
agosto de 1992. 

SEÇÃO V 

Do Assentamento e da Colonização 

Art. 33 - O poder público promoverá o assentamento e a 
colonização oficial, que deverão ser realizados em terras 
públicas e nas que forem incorporadas ao patrimônio público 
estadual. 

Art. 34 - São objetivos dos programas de assentamento e 



colonização: 

I - a integração e o progresso socioeconômico do produtor 
rural; 

11- a ascensão do nível de vida do trabalhador rural; 

- a conservação dos recursos naturais e a recuperação 
socioeconômica de determinadas áreas; 

IV - o aumento da produção e da produtividade no setor 
agropecuário; 

V - a promoção do associativismo entre os produtores 
rurais; 

VI - a fixação do homem no campo e a desaceleração do fluxo 
migratório para a cidade; 

VII - o melhoramento na distribuição e no aproveitamento de 
terras agricultáveis. 

Art. 35 - O poder público destinará recursos orçamentários, 
de forma complementar aos da União, para promover o assentamento 
de trabalhadores rurais, mediante programação anual. 

SEÇÃO VI 

Do Associativismo e do Cooperativismo 

Art. 36 - O poder público apoiará e incentivará a criação, 
o funcionamento e a difusão de associações e cooperativas, de 
qualquer segmento, com ênfase naquelas ligadas à produção 
agropecuária e ao consumo alimentar, como forma de amenizar as 
dificuldades econômicas e sociais, principalmente das classes 
mais carentes, por meio da organização das comunidades rurais e 
urbanas_ 

Art. 37 - O poder público incentivará a inclusão de matéria 
sobre cooperativismo e associativismo, dc forma supletiva, nos 
currículos escolares, especialmente no 1° grau, nas escolas 
públicas estaduais e municipais, notadamente as localizadas na 
zona rural, como forma de promover a eonscientização dos jovens 
para a importância dos sistemas na busca do bem-estar da 
comunidade. 

Art. 38 - O poder público concederá tratamento fiscal 
diferenciado às cooperativas e às associações de produtores, 
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mediante: 

I - Vetado; 

II - redução de aliquota, nas aquisições, pela entidade, de 
Sumos e equipamentos a serem repassados a seus associados ou 
destinados à prestação de serviços a estes; 

III - diferimento, nas operações de venda da produção dos 
associados a terceiros, quando realizadas pela entidade. 

SEÇÃO VII 

Da Mecanização Agrícola 

Art. 39 - O poder público apoiará c incentivará o 
oferecimento de serviços mecanizados à agricultura, diretamente 
aos produtores ou por intermédio de associações e cooperativas, 
sendo-lhe facultado exercer supletivamente esses serviços nas 
regiões menos desenvolvidas. 

Art. 40 - O poder público desenvolverá programas de 
treinamento e atualização de mão-de-obra especializada em 
operação e manutenção de máquinas e implementos agrícolas, 
preferencialmente por convênio com escolas agrícolas, com o 
objetivo de aumentar a produtividade agrícola e a vida útil das 
máquinas e equipamentos, aperfeiçoar a execução de práticas de 
manejo e conservação de solo, reduzir os custos e aumentar a 
eficiência dos instrumentos. 

Art. 41 - O poder público divulgará e estimulará práticas 
de mecanização que promovam a conservação do solo, a recuperação 
de áreas degradadas e a preservação do ambiente. 

Art. 42 - O poder público promoverá o aproveitamento 
racional de máquinas e equipamentos empregados na abertura e 
conservação de estradas e barragens e permitirá o seu uso em 
pequenas obras de sistematização de várzeas, na construção de 
açudes e em outros trabalhos de melhoria rural nas proximidades 
da obra. 

SEÇÃO VIII 

Da Irrigação e da Drenagem 

Art. 43 - O Estado desenvolverá política de irrigação e 
drenagem para todo o seu território, com prioridade para as 
áreas de comprovada aptidão para a irrigação, áreas de reforma 
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agrária ou de colonização e para projetos públicos. 

Art. 44 - Compete ao poder público: 

I - estabelecer diretrizes para a política de que trata o 
artigo anterior, bem como sistematizar e compatibilizar as ações 
de irrigação, drenagem e saneamento rural no Estado; 

II - estabelecer normas que objetivem o aproveitamento dos 
recursos hídricos destinados à irrigação, promovam a integração 
dos órgãos estaduais com os municipais, com as entidades 
públicas e privadas e com os órgãos federais; 

III - implementar estudos para execução de obras de infra-
estrutura, saneamento e outras, referentes ao aproveitamento das 
bacias hidrográficas, áreas de rios perenizados ou vales 
irrigáveis, armazenamento e conservação de água, controle e 
proteção contra enchentes, com vistas à melhor e mais racional 
utilização das águas para a irrigação. 

SEÇÃO IX 

Da Eletrificação Rural 

Art. 45 - O poder público implantará programas de 
energização e eletrificação rural com a participação de 
produtores rurais, cooperativas, associações e administrações 
municipais, observadas as prioridades definidas pelo CEPA 

§ 1" - Os programas a que se refere este artigo poderão 
adotar, como fonte energética, qualquer das formas resultantes 
do aproveitamento de recursos hídricos e do reflorestamento 
energético, bem como os combustíveis produzidos a partir de 
culturas de biomassa e de resíduos agrícolas e agroindustriais. 

§ 2° - Na definição das prioridades a que se refere o 
artigo, deverão ser observados os preceitos constitucionais de 
preferência para as associações de pequenos produtores, de 
construção de pequenas hidrelétricas e de preservação do meio 
ambiente. 

Art. 46 - As empresas concessionárias de energia elétrica 
controladas pelo Estado deverão oferecer cooperação na 
implantação dos programas de energização e de eletrificação 
rural, inclusive na capacitação da mão-de-obra. 

SEÇÃO X 
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Do Armazenamento 

Mt. 47 - O Estado manterá, supletivamente à iniciativa 
privada, a oferta de armazenagem a fim de assegurar condições de 
guarda e conservação da produção agrícola e pecuária nas 
diferentes áreas de produção e consumo, devendo ser atendidos 
prioritariamente os pequenos e médios produtores. 

§ 1° - A infra-estrutura de armazéns e silos será 
constituída de equipamentos de armazenagem a meio ambiente, 
armazenagem a ambiente controlado e de frigorificação. 

§ 2° - A infra-estrutura de armazenagem compreenderá 
armazéns coletores primários, armazéns intermediários, terminais 
de distribuição,- embarcadouros e armazéns alfandegários, além 
das unidades frigoríficas c câmaras especiais de cstocagcm. 

Art. 48 - Vetado. 

Art. 49 - As empresas de armazéns gerais, públicas, de 
economia mista ou privadas, poderão credenciar-se junto ao órgão 
estadual competente com vistas a exercerem a classificação dos 
produtos que recebem em depósito, cumpridas as formalidades 
legais e as recomendações do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA. 

Art. 50 - O poder público, para atender ao disposto no 
inciso IV do art. 248 da Constituição do Estado e para assegurar 
o amplo atendimento ao produtor rural, poderá contratar, junto a 
empresas públicas, de economia mista ou privadas, o serviço de 
unidades armazenadoras que: 

I - situem-se em áreas pioneiras; 

II - tenham sua presença caracterizada como de fomento à 
produção ou necessária ao atendimento estratégico ou social. 

SEÇÃO XI 

Da Comercialização e do Abastecimento 

Art. 51 - O poder público promoverá ó abastecimento interno 
de produtos agropecuários, assegurada a sua qualidade e 
regularidade, especialmente quanto aos hortigranjeiros. 

Art. 52 - O Estado estimulará e apoiará tecnicamente os 
municípios e suas associações, as cooperativas e as asso-fiações 
de produtores, na implantação e no melhoramento de mercado, por 
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meio de feiras livres, feiras cobertas, leilões, mercados 
expedidores, mercados municipais e distritais, mercados de 
produtores, entrepostos, comboios e mercados varejistas, com o 
objetivo de favorecer a comercialização direta entre produtores 
e consumidores. 

MI. 53 - O poder público implantará programa permanente de 
orientação ao consumidor e aos agentes de comercialização quanto 
aos preços e aos padrões nutricionais e de consumo de produtos 
agropecuários, observada a sazonalidade da produção. 

Art. 54 - O poder público incentivará e apoiará 
tecnicamente os processos associativos de compra e venda em 
comum de produtos e Sumos agropecuários. 

Art. 55 - O poder público promoverá estudos c implantará 
programas destinados à adequação e à capacitação da agropecuária 
mineira e de seus mecanismos de comercialização, com o objetivo 
de integrá-la aos mercados nacional e internacional. 

Art. 56 - Excepcionalmente, no caso de flagrante 
estrangulamento no abastecimento, este será realizado pelo 
Estado em favor da população necessitada. 

Art. 57 - O Estado implantará, com recursos próprios ou 
associados aos da iniciativa privada, programa de criação e 
ampliação de mercados livres de produtores junto às centrais de 
abastecimento, com vistas a garantir-lhes o acesso a esse 
mercado. 

Art. 58 - O poder público implantará programas destinados a 
reduzir as perdas de produtos agropecuários no seu transporte, 
guarda e comercialização, bem como a aproveitar, por meio do 
reprocessamento industrial, produtos fora dos padrões 
comerciais. 

Art. 59 - Vetado. 

Art. 60 - Vetado. 

SEÇÃO 301 

Da Agroindustriali/ação 

MI. 61 - O poder público promoverá o desenvolvimento do 
processo de agroindustrialização, com o objetivo de ampliar a 
produção de insumos e de favorecer a absorção de parte 
expressiva da produção agropecuária, agregar valor a essa 
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produção e ampliar a oferta de empregos. 

Art. 62 - Os planos e programas destinados a promover a 
agroindustrializaçã'o deverão observar o seguinte: 

1- preferência para as regiões produtoras, quando da 
definição do local de implantação de unidades de 
desenvolvimento; 

II - tratamento preferencial para projetos de instalação de 
pequenas unidades de beneficiamento ou transformação, a serem 
implantadas por associações ou cooperativas de produtores 
rurais; 

lII - adoção preferencial de projetos que contemplem as 
diversas etapas do processo agroindustrial, incluída a dc 
produção de Sumos e matérias-primas; 

IV - necessidade de melhoramento da qualidade gerencial e 
de produção, com vistas a possibilitar competitividade nos 
mercadõs interno e externo. 

Art. 63 - Nos programas estaduais que contemplem com 
incentivos fiscais o processo de industrialização, os projetos 
agroindustriais terão tratamento preferencial, observado o que 
dispõe o art. 67 desta lei. 

Seção XIII 

Da Tributação e dos Incentivos Fiscais 

Art. 64 - O Estado, no âmbito de sua política tributária, 
concederá tratamento especial aos atos cooperativos relativos a 
produtos alimentares, nos termos definidos pelo CEPA, por meio 
de isenções, redução de aliquotas, diferimentos e fixação de 
prazos excepcionais de recolhimento de tributos. 

Parágrafo único - A Fazenda Pública publicará, no mês de 
agosto de cada ano, a lista dos produtos alcançados pelos 
beneficios dc que trata este artigo. 

Art. 65 - A Fazenda Pública adotará política de redução de 
alíquotas e de outros beneficios fiscais destinados a diminuir o 
custo do transporte de produtos e insumos agrícolas. 

Art. 66 - O poder público desenvolverá estudos e promoverá 
alterações em sua política tributária para o setor agropecuário, 
com o objetivo de adequá-la ao processo de integração da 
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economia brasileira aos mercados internacionais. 

Art. 67 - O poder público concederá prioridade, em seus 
programas de incentivo fiscal destinados a estimular a 
industrialização, aos projetos agroindustriais que absorvam a 
produção agropecuária gerada no Estado. 

SEÇÃO XIV 

Da Infra-Estrutura Física e Social 

Art. 68 - O Estado assistirá as comunidades rurais nos seus 
programas voltados para as áreas de infra-estrutura física e 
social, conforme prescrevem o art. 2 11, VI, da Constituição 
Estadual, e o art. 2°, V, desta lei, especialmente no que se 
refere a: 

I - transporte; 

II - educação; 

III - saúde; 

IV - habitação; 

V - energia; 

VI - comunicações; 

VII - saneamento básico; 

VIR - cultura; 

IX - lazer; 

X - segurança pública. 

Art. 69 - O poder público orientará o planejamento do 
sistema viário e dará prioridade à eliminação dos 
estrangulamentos c à expansão c melhoria das vias de escoamento 
da produção agropecuária, levando-se em conta o aproveitamento 
das potencialidades da navegação fluvial, com vistas a articula- 
la com os complexos rodoferroviários. 

Art. 70 - O poder público, na realização de programa 
voltado para as áreas de infra-estrutura fisica e social, deverá 
estimular e apoiar as iniciativas comunitárias, de modo a 
conjugar os esforços e recursos públicos com os das comunidades, 
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notadamente nas ações em forma de mutirão. - 

Art. 71 - O Estado, no âmbito de seus programas de 
investimento em obras de infra-estrutura fisica e social, 
observado o inciso VIU do art. 2° da Constituição Estadual, 
dará prioridade e tratamento diferenciado aos municípios de 
escassas condições de propulsão socioeconômica. 

Seção XV 

Do Meio Ambiente 

Art. 72 - O poder público deverá: 

I - disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da 
água, da fauna e da flora, de modo a impedir os processos de 
erosão e desertificação e outras formas de degradação do meio 
ambiente; 

II - incentivar o uso tecnificado das propriedades rurais, 
com vistas ao desenvolvimento sustentado de seus recursos 
naturais; 

III - instituir programas permanentes de: 

a) recuperação e conservação de solos; 

b) manejo de microbacias hidrográficas. 

Parágrafo único - A fiscalização e o uso racional dos 
recursos naturais do meio ambiente são também de responsabi-
lidade dos proprietários de direito, dos beneficiários da refor- 
ma agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais. 

Art. 73 - Todo o processo de produção, beneficiamento, 
transformação, armazenamento e comercialização de produtos 
agropecuários, bem como o uso de insumos, implementos e 
máquinas, sujeitam-se ao disposto no artigo anterior, observado 
o que determinam as Leis IN 10.545, de 13 de dezembro de 1991; 
10.561, dc 27 dc dezembro dc 1991; c 10.594, dc 7 dc janeiro dc 
1992, e seus respectivos regulamentos. 

#(A Lei 10.561/91, que "dispõe sobre a política florestal no 
Estado de Minas Gerais", consta da Coletânea de Normas 
sobre Meio Ambiente) 

Ari 74 - O planejamento e a execução de obras viárias 
deverão incluir providências destinadas a evitar e controlar 
processos de erosão do solo. 

46 



Parágrafo único - O Estado executará programa destinado a 
controlar os processos de erosão do solo causados pelas rodovias 
já existentes. 

SEÇÃO XVI 

Do Crédito e do Seguro Rural 

Art. 75 - O poder público desenvolverá programas de 
financiamento das atividades rurais, cujas prioridades serão 
definidas pelo CEPA. 

Art. 76 - O poder público financiará os programas de 
crédito rural com recursos: 

I - orçamentários; 

1I - das instituições financeiras oficiais; 

III - externos; 

IV - de instituições federais; 

V - do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. 

Art. 77 - Os programas de crédito rural atenderão 
prioritariamente aos pequenos produtores reunidos em associações 
ou cooperativas, por meio da promoção da organização dos 
processos de produção e comercialização, de forma a 
possibilitar-lhes a obtenção de renda e a competitividade no 
mercado. 

Parágrafo único - Os programas de que trata este artigo 
condicionarão a liberação do crédito à orientação técnica de 
empresa de assistência técnica ou de profissional legalmente 
habilitado. 

Art. 78 - Os programas de crédito rural, observado o artigo 
anterior, beneficiarão prcferenciahnentc as regiões menos 
desenvoMdas, especialmente as não atendidas por programas de 
incentivos. 

Art. 79 - Os programas de crédito rural abrangerão o 
fomento à produção agropecuária e a implantação de pequenas 
plantas agroindustriais destinadas ao seu beneficiamento ou 
transformação por associações e cooperativas. 
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Art. 80 - Vetado. 

Art. 81 - Vetado. 

Mt. 82 - O Estado implementará política de crédito 
fundiário, com vistas à aquisição de terras para formação ou 
ampliação de propriedade rural, bem como à implementação da 
infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades 
agropecuárias. 

Parágrafo único - Terão acesso ao crédito fundiário os 
minifundiários, os trabalhadores rurais sem terra e suas 
associações e cooperativas. 

Art. 83 - O poder público promoverá, apoiará e estimulará a 
disseminação do seguro rural, buscará o seu aperfeiçoamento e 
instituirá programas que atendam às necessidades do pequeno 
produtor, quanto a: 

I - garantias; 

II - redução dos valores dos prêmios. 

Parágrafo único - Os programas oficiais de que trata este 
artigo condicionam-se à orientação de empresa de assistência 
técnica ou de profissional legalmente habilitado. 

Art. 84 - Os recursos previstos no art. 87, § 1°, XI, desta 
lei, serão destinados a operações de seguro rural. 

MI. 85 - As instituições financeiras oficiais do Estado 
deverão considerar como preferencial ou privilegiado, no âmbito 
do sistema de crédito agrícola, o atendimento a solicitação de 
empréstimo para melhoria ou ampliação da infra-estrutura de 
armazenamento na unidade produtiva, observadas as disposições da 
legislação sobre a matéria. 

Art. 86 - As instituições financeiras oficiais do Estado, 
respeitadas as suas disponibilidades de recursos, deverão 
promover o crédito à comercialização dc produtos agrícolas 
produzidos dentro do Estado, sob garantia pignoratícia, por meio 
de "warrants" ou outro documento hábil a comprovar a guarda da 
mercadoria na rede annazenadora estadual. 

Art. 87 - Será criado, nos termos da Lei Complementar n° 
27, de 18 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural, como instrumento de política estadual, 
destinado a: 
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#(A Lei Complementar 27/93 ."dispõe sobre a instituição, 
a gestão e a extinção de fundo") 

I - financiar, isolada ou complementarmente, os 
instrumentos de política agrícola previstos nesta lei, cujos 
programas tenham sido aprovados pelo CEPA; 

II - financiar, isolada ou complementarmente, a 
participação do Estado em programas de reforma agrária, 
assentamento e colonização; 

III - financiar, isolada ou complementarmente, programas 
destinados a promover a melhoria das condições de vida das 
comunidades rurais, inclusive os de caráter emergencial. 

§ 1" - O fundo de que trata este artigo contará com os 
seguintes recursos: 

I - os orçamentários a ele destinados; 

II - os de fundos federais, inclusive os orçamentários da 
União; 

III - os oriundos das cadernetas de poupança rural, 
administradas pelos Bancos controlados pelo Estado; 

#(Inciso revogado pelo art. 17 da Lei 11.744/95) 

IV - os resultantes de suas aplicações financeiras; 

V - vetado; 

VI - os provenientes de doações, contribuições ou legados 
de pessoas fisicas ou jurídicas, inclusive residentes ou com 
sede no exterior; 

VII - os financiamentos bancários; 

VIII - vetado; 

IX - os resultantes da alienação de máquinas, equipamentos 
ou bens imóveis no âmbito da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como dos órgãos e 
entidades a ela vinculados; 

"Inciso revogado pelo art. 17 da Lei 11.744/95) 

X - os de outros fundos estaduais atualmente existentes e 
destinados ao setor rural; 

"Inciso revogado pelo art. 17 da Lei 11.744/95) 
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XI - os de que trata o art. 6° do Decreto n° 13.860, de 31 
de agosto de 1971. 

§ 2° - Vetado. 

§ 3° - Observadas as normas de regulamentação a que se 
refere este artigo, o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural 
terá seus programas de aplicação elaborados pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que os 
submeterá ao CEPA, ao qual caberá também a aprovação de 
relatórios semestrais de aplicações dos recursos. 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

Art. 88 - O poder público providenciará as adaptações de 
suas políticas para o setor agropecuário, bem como o 
planejamento, as ações e os instrumentos definidos nesta lei, à 
regionalização administrativa prevista na Constituição do 
Estado. 

Art. 89 - Sem prejuízo da regionalização administrativa 
prevista na Constituição do Estado, a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaborará e submeterá ao 
CEPA projeto de regionalização para fins de planejamento das 
ações agropecuária. 

Art. 90 - O Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da promulgação desta lei, encaminhará à 
Assembléia Legislativa projetos de lei com o objetivo de adequar 
às disposições desta lei a legislação de política agrícola 
estadual referente a: 

1 - pesquisa agrícola; 

II - assistência técnica e extensão rural; 

- armazenamento; 

IV - comercialização e abastecimento. 

Art. 91 - O Poder Executivo, com vistas ao atendimento das 
exigências estabelecidas para o poder público por esta lei, 
implantará programa de capacitação e desenvolvimento de recursos 
humanos em todos os órgãos relacionados com a política agrícola. 
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Art. 92 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 93 - Vetado. 

Art. 94 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 95 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de 
janeiro de 1994. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.744, de 16 de janeiro de 1995 

Cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Rural - FUNDERUR - e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Rural - FUNDERUR -, como instrumento da política estadual de de-
senvolvimento agrícola e de apoio às comunidades rurais. 

Art. 2° - O FUNDERUR tem como objetivo dar suporte finan-
ceiro: 

I - à execução de programas aprovados pelo Conselho Esta-
dual de Política Agrícola - CEPA -; 

II - à participação do Estado em programas de reforma agrá-
ria, assentamento e colonização; 

ffi - à execução de programas destinados a promover a me-
lhoria das condições de vida das comunidades rurais, inclusive 
aqueles de caráter emergencial. 

Art. 3° - Poderão ser beneficiários de operações com recur-
sos do Fundo: 

I - os produtores rurais; 

II - as associações de pequenos produtores rurais, devida-
mente legalizadas; 

ffi - as associações de produtores rurais, devidamente le-
galizadas, que participem de programas aprovados pelo CEPA e 
executados pelas entidades condutoras da política agrícola do 
Estado. 

Art. 4° - São recursos do FUNDERUR: 

I - os orçamentários a ele destinados; 

II - os de transferência de fundos federais, inclusive os 
orçamentários da União; 

ffi - os resultantes de suas aplicações financeiras; 

52 



E 

E 

E 
E 

E 

E 

1 . 
E. 
t. 

IV - os provenientes de doações, contribuições ou legados 

de pessoas fisicas ou jurídicas, públicas ou privadas; 

V - os externos, oriundos de contratos com organismos in-
ternacionais; 

VI - os retornos dos financiamentos concedidos com recursos 
do Fundo; 

Vil - outros. 

Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual 
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas con-
traídas pelo Estado cm operações dc crédito destinadas ao Fundo, 
na forma e nas condições regulamentadas pelo Poder Executivo. 

Art. 5° - O FUNDERUR terá natureza e individuação contá-
beis, será rotativo, observado o disposto no parágrafo único do 
artigo anterior, e seus recursos serão aplicados: 

I - sob a forma de financiamento reembolsável; 

II - excepcionalmente, sob a fonna de liberação de recursos 
a pequenos produtores rurais e a associações de pequenos produ-
tores rurais, devidamente legalizadas, no âmbito de programas 
especiais definidos pelo Grupo Coordenador, após consulta ao 
CEPA, desde que se utilize, exclusivamente, a fonte de recursos 
prevista no inciso IV do artigo 4° desta Lei. 

Parágrafo único - O prazo para concessão de financiamento 
ou para liberação de recursos do FUNDERUR será de 10 (dez) anos 
a contar da data da vigência desta Lei, podendo o Poder Executi- 
vo propor a sua prorrogação, observada a avaliação de seu desem-
penho. 

Art 6" - O Poder Executivo enviará, com a antecedência de, 
no mínimo, 6 (seis) meses do término do prazo de que trata o ar-
tigo anterior, projeto dc lei propondo a prorrogação da vigência 
do Fundo ou a sua extinção. 

Parágrafo único - Na hipótese de extinção, o projeto de lei 
especificará a forma de absorção do patrimônio do Fundo pelo Es-
tado e a destinação das parcelas vencíveis dos financiamentos 
concedidos, por recomendação do Grupo Coordenador. 

Mt. 7° - Os financiamentos a serem concedidos pelo FUNDE- 
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RUR obedecerão às seguintes condições: 

I - valor do financiamento limitado a: 

a) 80% (oitenta por cento) do valor total dos investimentos 
fixos e semifixos; 

b) 70% (setenta por cento) do custeio do primeiro e do se-
gundo ano; 

c) 30% (trinta por cento) do capital circulante do tomador, 
no caso de pessoas jurídicas; 

II - financiamentos para investimentos fixos e sernifixos 
com prazo máximo de 10 (dez) anos, incluída a carência que será 
dc, no máximo, 5 (cinco) anos; 

III - financiamentos para custeio agrícola e para capital 
de giro das pessoas jurídicas com prazo máximo de 5 (cinco) 
anos, incluída a carência que será de, no máximo, 2 (dois) anos; 

IV - reajuste monetário na forma definida pelo Poder Execu-
tivo; 

V - taxas de juros incidentes sobre o saldo devedor reajus-
tado monetariamente e capitalizadas durante os períodos de ca-
rência e amortização, devendo ser pagas juntamente com as parce-
las do principal, obedecidos os limites definidos pela autorida- 
de monetária para o crédito rural e garantida a concessão de 
de faixas diferenciadas que beneficiem os pequenos produtores; 

VI - financiamentos concedidos mediante as garantias usuais 
do crédito rural, as quais não podem ser inferiores ao valor 
financiado; 

VII - procedimentos e penalidades a serem aplicados nos ca-
sos de inadimplemento e de sonegação fiscal, definidos em regu-
lamento. 

Art. 8° - O FUNDERUR terá como gcstora a Secretaria dc Es-
tado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, como agente fi-
nanceiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. 

§ 1° - O agente financeiro fará jus a comissão de 3% a.a. 
(três por cento ao ano), a título de remuneração pela prestação 
de serviço, incluída na taxa de juros e incidente sobre o saldo 
devedor reajustado dos financiamentos. 
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§ 2° - O agente financeiro poderá celebrar convênios com 
outros Bancos oficiais do Estado para operacionalização dos fi-
nanciamentos e das liberações de recursos do Fundo, desde que a 
citada no parágrafo anterior. 

Art. 9" - Compete à gestora do Fundo: 

I - providenciar a inclusão, no orçamento do Fundo, antes 
da sua aplicação, dos recursos previstos no artigo 4° desta Lei; 

II - organizar o cronograma financeiro da receita e da des- 
pesa, acompanhar a sua execução, bem como a aplicação das dispo-
nibilidades transitórias de caixa do Fundo; 

III - responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma 
físico do programa ou projeto, podendo, para este fim, designar 
órgão ou empresa pública a ela vinculada; 

IV - ser a interlocutora do Fundo junto ao CEPA, dele re-
cebendo programas e projetos para análise e a ele prestando in-
formações sobre o desCnvolvimento das atividades e a posição das 
carteiras. 

Art. 10 - Compete ao agente financeiro do Fundo: 

I - analisar os pleitos de financiamento, enquadrados no 
Fundo pelo Grupo Coordenador; 

II - aplicar os recursos do Fundo obedecendo ao disposto 
nos artigos 5°, 6° e 7° desta Lei; 

lII - decidir sobre a aprovação dos pleitos de financiamen-
to e contratar as operações aprovadas; 

IV - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de 
caixa, conforme definições da Secretaria de Estado da Fazenda; 

V - promover a cobrança dos créditos concedidos em todas as 
instâncias, inclusive na esfera judicial; 

VI - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colo-
cados à sua disposição, encaminhando-os à gestora do Fundo. 

Art. 11 - Compõem o Grupo Coordenador: 

I - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, que será seu Presidente; 

55 



II - o Diretor da Superintendência de Planejamento e Coor-
denação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento; 

III - o Diretor da Superintendência de Finanças da Secreta-
ria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Geral; 

VI - 1 (um) representante do BDMG; 

VII - 1 (um) membro do CEPA, eleito por sua plenária. 

Parágrafo único - Em caso de impediinento, os membros do 
Grupo Coordenador referidos nos incisos I a UI indicarão repre-
sentante. 

Art. 12 - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribui-
ções definidas no artigo 4°, BI, da Lei Complementar n° 27, de 
18 de janeiro de 1993: 

I - analisar, do ponto de vista da viabilidade técnica e 
econômica, os programas e ações aprovados pelo CEPA e decidir 
sobre o enquadramento no Fundo; 

11- sugerir adaptações aos programas e às ações em trami-
tação no CEPA, de modo a adequá-los às normas e condições de fi-
nanciamentos e à disponibilidade de recursos do Fundo; 

lII - decidir sobre o enquadramento dos pleitos de finan-
ciamento no âmbito dos programas e ações sustentados pelo Fundo, 
podendo, para tanto, consultar o CEPA e as entidades condutoras 
da política agrícola do Estado. 

Art. 13 - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 

I - a supervisão financeira da gestora e do agente finan-
ceiro do Fundo, especialmente no que se refere à elaboração da 
proposta orçamentária anual do Fundo e à elaboração do cronogra-
ma financeiro da receita e da despesa; 

II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades 
transitórias de caixa, nos termos do artigo 4°,1, "b", e do ar-
tigo 6° da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993; 

56 



E 
E 
E 

r 

E 

E 

BI - a análise da prestação de contas e dos demonstrativos 
financeiros do Fundo, sem prejuízo do exame pelo Tribunal de 
Contas do Estado. 

Art. 14 - Os demonstrativos financeiros do FUNDERUR obede-
cerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, e às normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do 
Estado. 

Parágrafo único - A gestora e o agente financeiro obrigam-
se a apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 15 - O Poder Executivo baixará as normas para a gestão 
do FUNDERUR. 

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, em espe-
cial os incisos III, LX e X do § 1° do artigo 87 da Lei n° 
11.405, de 28 de janeiro de 1994. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de 
janeiro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 11.812, de 23 de janeiro de 1995 

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias 
de produtos de origem animal e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - São obrigatórias a inspeção e a fiscalização sa-
nitárias de produtos de origem animal, comestíveis e não comes-
tíveis, adicionados ou não de produto vegetal, preparados, 
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, deposita-
dos ou em trânsito no território do Estado. 

Parágrafo único - A fiscalização e a inspeção de que trata 
o "caput" deste artigo serão exercidas: 

I - pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, quando 
a produção se destinar ao comércio intermtmicipal; 

II - pelos municípios, quando a produção se destinar ao co-
mércio municipal; 

lII - pela Secretaria de Estado da Saúde e pelos municí-
pios, quando se tratar de estabelecimento atacadista e varejis-
ta. 

Art. 2° - A fiscalização e a inspeção de produtos de origem 
animal têm por objetivo: 

I - incentivar a melhoria da qualidade dos produtos; 

II - proteger a saúde do consumidor; 

III - estimular o aumento da produção. 

Mt. 3° - Para cumprir o disposto nos arts. 1° e 2° desta 
lei, o Estado desenvolverá, entre outras, ações que visem a: 

I - promover a integração dos órgãos estaduais de fiscali-
zação por meio da criação de comissão sanitária, com vistas à 
à troca de informações e à definição de competências e de ações 
conjuntas; 

II - (Vetado); 
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lII - formular diretrizes técnico-normativas, com base nas 

diretrizes da União, de maneira a uniformizar os procedimentos 
de inspeção e fiscalização sanitárias, respeitadas as peculiari-
dades do Estado; 

IV - estabelecer normas para a higienização e a desinfecção 
das instalações industriais e para a classificação e a verifica-
ção da qualidade dos produtos; 

V - (Vetado); 

VI - regulamentar o registro e o cadastro dos estabeleci- 
mentos que produzam, distribuam, transportem, armazenem, proces-
sem e comercializem produtos de origem animal; 

VII - (Vetado); 

VIII - (Vetado); 

IX - (Vetado); 

X - realizar a inspeção periódica das indústrias de laticí-
nios e de carne e o controle sanitário dos animais e dos proce-
dimentos de abate; 

XI - organizar rede laboratorial regionalizada, coordenada 
e hierarqiii7ada, composta de laboratórios oficiais, conveniados 
e credenciados, com vistas a possibilitar as ações de inspeção, 
fiscalização e vigilância sanitárias; 

XII - (Vetado); 

XIII - promover a divulgação dos resultados das análises 
dos produtos, com a finalidade de orientar o consumidor, 

XIV - fomentar a produção artesanal por meio de orientação 
técnica e regulamentação da atividade; 

XV - investir cm recursos humanos c materiais, como forma 
de garantir a continuidade das ações propostas. 

§ 1° - Os estabelecimentos mencionados no inciso VI não po-
derão funcionar no Estado sem que estejam previamente registra-
dos ou cadastrados na forma desta lei e de seu regulamento. 

§ 2° - O IMA pode conceder prazo, na forma do regulamento, 
para os estabelecimentos se adaptarem às exigências desta lei, 
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concedendo-lhes título de registro ou de cadastro provisórios. 

Art. 4° - O IMA, na implantação do serviço de vigilância 
sanitária, considerará, sem prejuízo de outras ações legalmente 
estabelecidas: 

I - a definição das prioridades de serviço; 

II - a detecção das fontes de contaminação e dos pontos 
críticos de controle; 

BI - a notificação e a investigação de surtos de doenças 
veiculadas por alimentos; 

IV - a formação de recursos humanos para trabalhar na área 
dc controle dc alimentos; 

V - a divulgação de informações de interesse da área; 

VI - a recomendação de medidas de prevenção e controle. 

Parágrafo único - As ações de vigilância sanitária terão 
caráter preponderantemente educativo. 

Art. 5' - Estão sujeitos à inspeção e à fiscalização: 

I - o animal destinado ao abate e os produtos, os subprodu-
tos e as matérias-primas dele derivados; 

11 - o pescado e seus derivados; 

BI - o leite e seus derivados; 

IV - o ovo e seus derivados; 

V - o mel, a cera de abelha e seus derivados. 

Art. 6" - A inspeção e a fiscalização serão feitas: 

I - nos estabelecimentos industriais especializados no aba-
te de animais e no preparo ou na industrialização de seus sub-
produtos, sob qualquer forma; 

II - nos entrepostos-usina, nas usinas de beneficiamento, 
nas indústrias de laticínios, nos postos de refrigeração de lei-
te e nas microusinas de leite; 

III - nos entrepostos de ovos e nas indústrias de produtos 
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deles derivados; 

IV - nos entrepostos de recebimento e de distribuição de 
pescado e nas indústrias que o beneficiem; 

V - nos postos e entrepostos que recebam, manipulem, arma-
zenem, conservem ou acondicionem produto, subproduto ou matéria-
prima de origem animal; 

VI - nas propriedades rurais que produzam ou manipulem pro-
duto de origem animal ou produto dele derivado. 

Parágrafo único - Quando necessário, serão feitas reinspe-
ção e fiscalização nos estabelecimentos atacadistas e varejistas 
de produto e subproduto de origem animal destinados ao consumo 
humano ou animal. 

Art. 7° - O IMA poderá celebrar convênio com a Secretaria 
de Estado da Saúde para estabelecer ação conjunta na inspeção e 
na fiscalização dos aspectos higiênico-sanitários dos produtos 
de origem animal no segmento varejista, visando à apreensão e à 
inutilização de produtos clandestinos ou impróprios para o con-
sumo humano. 

Parágrafo único - As despesas necessárias à inutilização de 
que trata este artigo serão custeadas pelo proprietário. 

Art. 8° - É proibida a duplicidade de inspeção e de fisca-
lização industrial e sanitária no mesmo estabelecimento. 

Art. 9° - O IMA poderá firmar convênio com municípios, ór-
gãos e entidades ligados à defesa do consumidor, à saúde e ao 
abastecimento, visando à fiscalização integrada do processo de 
produção e de comercialização de alimentos. 

Parágrafo único - Os encargos decorrentes de convênio fir- 
mado com os municípios serão por estes custeados, em conformida- 
de com o valor da prestação de serviços fixada pelo IMA, nos 
temos do disposto no inciso V do art. 22 da Lei n°10.594, de 7 
dc janeiro dc 1992. 

Art. 10 - O Estado incentivará a educação sanitária por 
meio de: 

I - capacitação e renovação de recursos humanos; 

II - divulgação da legislação sanitária e de normas de edu-
cação sanitária em sindicatos patronais, de trabalhadores, em 
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associações comunitárias e demais entidades civis representati-
vas da sociedade; 

Dl - divulgação dos resultados das análises de inspeção 
das empresas; 

IV - desenvolvimento de programas educativos de extensão 
rural para o produtor, com a possibilidade de participação das 
demais esferas de governo; 

V - fomento das atividades de extensão rural e pesquisa na 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais - EMATER-MU -, na Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais - EPAMIG -, na Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG - e em outras instituições de pesquisa; 

VI - divulgação, no âmbito dos órgãos envolvidos no proces-
so, das ações relativas à vigilância sanitária e à inspeção de 
alimentos; 

VII - fomento da educação sanitária no ensino fundamental e 
médio; 

VIII - desenvolvimento de programas permanentes, com a par-
ticipação de entidades privadas, para conscientizar o consumidor 
da necessidade da qualidade dos produtos alimentícios. 

Art. 11 - (Vetado). 

Art. 12 - (Vetado). 

Art. 13 - O IMA poderá coletar amostras de produtos de ori-
gem animal, sem ônus para o Instituto, para análise laboratorial 
a ser realizada em laboratório oficial ou credenciado. 

Art. 14 - A análise laboratorial para efeito de fiscaliza- 
ção, necessária à execução desta lei, será feita em laboratório 
próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o proprietário do 
estabelecimento. 

Parágrafo único - A análise laboratorial destinada á con-
traprova, requerida pelo proprietário do estabelecimento, será 
feita em laboratório oficial ou credenciado pelo IMA, ficando o 
proprietário responsável por seu custeio. 

Art. 15 - A análise de rotina na indústria, para efeito de 
controle de qualidade do produto, será custeada pelo proprietá-
rio do estabelecimento, podendo ser realizada em laboratório de 
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sua propriedade ou em laboratório oficial ou credenciado pelo 
IMA. 

Art. 16 - Os estabelecimentos registrados ou cadastrados na 
forma desta lei e de seu regulamento são obrigados a apresentar 
ao IMA relação de seus fornecedores de matéria-prima de origem 
animal, acompanhada dos respectivos atestados sanitários dos re-
banhos, de acordo com as normas baixadas pelo IMA. 

Parágrafo único - A reincidência no descumprimento do dis-
posto neste artigo sujeita o infrator às seguintes multas: 

1 - 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Ge-
rais - UPFMGs - por fornecedor sem atestado sanitário, para os 
estabelecimentos que abatam animais; 

II - 1 (uma) UPFMG por fornecedor sem atestado sanitário, 
para os estabelecimentos que recebam leite. 

Art. 17 - Ao infrator das disposições desta lei serão apli-
cadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções de 
natureza civil e penal cabíveis, as seguintes penalidades, na 
forma do regulamento: 

I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver 
agido com dolo ou má-fé; 

11 - multa de até 250 (duzentas e cinquenta) UPFMGs, apli-
cável também ao infrator primário que agir com dolo ou má-fé; 

III - apreensão, condenação e inutilização da matéria-
prima, do produto, do subproduto ou do derivado de produto de 
origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sa-
nitárias adequadas para o fim a que se destinem, ou quando esti-
verem adulterados; 

1V - suspensão da atividade, quando houver risco ou ameaça 
de risco de natureza higiênico-sanitária, ou no caso de embaraço 
à ação fiscalizadora; 

V - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando 
a infração consistir na adulteração ou falsificação do produto 
ou quando inexistir condição higiênico-sanitária ou ambiente 
adequados. 

§ 1° - As multas, sem prejuízo das demais penalidades, po-
derão ser agravadas cm até 100 (cem) vezes o valor previsto nes-
te artigo, nos casos de artificio, ardil, desacato, embaraço, 
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levadas em consideração as atenuantes e agravantes. 

§ 2° - A interdição e a suspensão poderão ser revogadas 
após o atendimento das exigências que motivaram a sanção. 

§ 3° - Se a interdição ultrapassar 12 (doze) meses, será 
cancelado o título de registro ou de cadastro. 

§ 4° - Ocorrendo a apreensão mencionada no inciso lII deste 
artigo, o proprietário ou responsável será o fiel depositário do 
produto, cabendo-lhe a obrigação de zelar pela conservação ade-
quada do material apreendido. 

Art. 18 - As despesas decorrentes da apreensão, da interdi-
ção c da inutilização de produtos c subprodutos agropecuários ou 
ou agroindustriais, incluídas as de manutenção e as de sacrili-
cio de animais, serão custeadas pelo proprietário. 

Art. 19 - Qualquer recurso relacionado com a matéria de que 
trata esta lei será julgado em última instância administrativa 
de acordo com o disposto no § 1° do art. 3° da Lei n° 10.594, de 
7 de janeiro de 1992. 

Art. 20 - O regulamento desta lei abrangerá: 

I - a classificação dos estabelecimentos; 

II - o exame das condições para o funcionamento dos estabe-
lecimentos de acordo com as exigências higiênico-sanitárias es-
senciais para a obtenção do título de registro ou de cadastro, 
bem como para a transferência de propriedade; 

III - a fiscalização da higiene dos estabelecimentos; 

IV - as obrigações dos proprietários, responsáveis ou pre- 
postos dos estabelecimentos; 

V - a inspeção "ante" e "post mortem" dos animais destina-
nados ao abate; 

VI - a inspeção e a reinspeção dos produtos, dos subprodu-
tos e das matérias-primas de origem animal, durante as fases de 
produção, industrialização, comercialização, aproveitamento e 
transporte; 

VII - a aprovação de tipos, padrões e fórmulas de produtos 
e subprodutos de origem animal; 
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VIII - o registro de produto e de subproduto, bem como a 
aprovação de rótulo e embalagem; 

LX - (Vetado); 

X - o trânsito de produto, subproduto e matéria-prima de 
origem animal; 

X1 - a coleta de material para análise de laboratório; 

XII - a aplicação de penalidade decorrente de infração; 

XIII - outras instruções necessárias à maior eficiência dos 
trabalhos de inspeção e fiscalização sanitária. 

Art. 21 - A jornada de trabalho dos servidores das áreas de 
inspeção, fiscalização e defesa sanitária animal e vegetal nos 
sábados, domingos, feriados e dias santificados será fixada em 
decreto. 

Art. 22 - O IMA pode, para atender a excepcional interesse 
público na área sanitária de defesa animal e vegetal, contratar 
pessoal técnico e auxiliar para a execução de atividades, por 
prazo detemlinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de 
contrato de direito administrativo. 

Parágrafo único - O contratado nos temos deste artigo não 
será considerado servidor público, aplicando-se-lhe, subsidia-
riamente, as normas das Leis nus 869, de 5 de julho de 1952, e 
10.254, de 20 de julho de 1990, e as da legislação complementar. 

Art. 23 - Ficam transformados, no quadro constante no Anexo 
II da Lei n° 10.594, de 7 de janeiro de 1992, 13 (treze) cargos 
de Secretária pertencentes ao Quadro de Provimento Efetivo do 
IMA em 13 (treze) cargos de Auxiliar Administrativo. 

Art. 24 - Fica o IMA autorizado a executar, por intermédio 
do seu pessoal especializado, obras de reforma, conservação e 
manutenção dos imóveis de sua propriedade. 

Art. 25 - Fica o IMA autorizado a celebrar convênio com fa-
culdades de áreas afins com sua missão institucional, podendo 
admitir até 100 (cem) estagiários, nos termos da legislação em 
vigor e do regulamento desta lei. 

Art. 26 - O servidor do Estado ocupante de função pública 
que se encontrava à disposição do IMA em 31 de julho de 1994 po- 
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derá optar por sua absorção no Quadro de Pessoal do Instituto, 
manifestando-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
publicação desta lei. 

§ 1° - A absorção de que trata este artigo se dará em igual 
função pública, mantidas a denominação e as atribuições de ori-
gem do servidor, nos termos da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 
1990. 

§ 2° - A remuneração do servidor absorvido corresponderá à 
vigente no Quadro de Pessoal do IMA para a mesma função. 

Art. 27 - Aplicam-se ao gabinete de Presidente de comissão 
permanente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
as disposições atinentes ao gabinete de Vice-Liderança, nos 
termos da Deliberação da Mesa n° 186, dc 3 dc agosto dc 1976. 

Parágrafo único - A implementação do disposto neste artigo 
far-se-á na forma prevista no art. 3° da Lei n° 9.989, de 20 de 
novembro de 1989. 

Art. 28 - (Vetado): 

I - (Vetado); 

11 - (Vetado); 

III - (Vetado); 

IV - (Vetado); 

V - (Vetado); 

VI - (Vetado); 

VII - (Vetado); 

VIII - (Vetado); 

IX - (Vetado); 

X - (Vetado); 

XI - (Vetado); 

XII - (Vetado); 

XIII - (Vetado); 



XIV - (Vetado); 

XV - (Vetado); 

XVI - (Vetado); 

XVII - (Vetado); 

XVIII - (Vetado); 

XIX - (Vetado); 

XX - (Vetado). 

Parágrafo único - (Vetado). 

Art. 29 - Esta lei será regulamentada no prazo de 120 (cev-
e vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
publicação. 

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de 
janeiro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 

OBSERVAÇÃO: Texto retificado de acordo com publicação do MGEX, 
de 21 de abril de 1995, na página 7, coluna 1. 
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Lei 12307, de 23 de setembro de 1996 

Cria o Programa Mineiro de 
Incentivo à Avicultura e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à 
Avicultura. 

Art. - São objetivos do Programa: 

I - estimular a criação dc aves e o desenvolvimento dc 
tecnologia aplicável à avicultura, especialmente quanto ao 
controle genético e às condições sanitárias e de manejo; 

II - contribuir para o aumento da produtividade e da 
competitividade no setor; 

• - estimular a melhora da qualidade e o aumento da 
oferta de carne de aves. 

Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na administração e 
gerência do Programa: 

I - registrar e fiscalizar as unidades de produção; 
II- incentivar a produção, a comercialização e a 

exportação de aves, bem como o desenvolvimento técnico e 
econômico do setor; 

III - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à 
melhoria da qualidade das aves e ao aperfeiçoamento dos métidos 
de produção; 

IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria da imagem 
da avicultura mineira; 
✓ - estabelecer, nas instituições bancárias oficiais, 

linhas de crédito especiais destinadas a investimento, custeio e 
modernização da avicultura. 

Parágrafo único - As ações governamentais relativas à 
implantação do Programa a que se refere esta Lei contarão com a 
participação de representantes dos avicultores. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação. 

• Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de 
setembro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.425, de 27 de dezembro de 1996 

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais, e dá outras 
providências. 

Art. 8° - O art. 12 da Lei no 10.021, de 6 de dezembro de 
1989, alterado pela Lei no 10.847, de 3 de agosto de 1992, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12 - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
cobrará, pela emissão do Certificado de Vacinação ou Guia de 
Trânsito ou documento sanitário equivalente, taxa correspondente 
0,50 (cinquenta centésimos) IlHR, por animal comercializada". 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de 
dezembro de 19%. • 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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