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DECRETO N°135/2013 

 

Aprova o Regulamento Geral e dispõe sobre 

adiantamento e realização do Torneio Leiteiro 

promovido pela Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco – MG. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco - MG, Iran Silva 

Couri, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 

73, 98 e 99 e seus incisos, da Lei Orgânica do Município. 

 

Considerando que o Torneio Leiteiro será disputado em várias categorias: 

Categoria Geral - Vacas 

Categoria Geral – Novilhas 

Categoria Municipal – Vacas 

Categoria Municipal - Novilhas 

Premiações: 

Categoria Geral – Vacas                       Categoria Municipal – Vacas 

1° Lugar: R$ 1.200,00                         1º Lugar: R$ 1.300,00 

2° Lugar: R$ 800,00                           2º Lugar: R$ 1.000,00 

3° Lugar: R$ 500,00                           3º Lugar: R$ 700,00 

 

Categoria Geral – Novilhas                   Categoria Municipal– Novilhas 

1° Lugar: R$ 800,00                          1º Lugar: R$ 1.000,00 

2° Lugar: R$ 500,00                          2º Lugar: R$ 600,00 

3° Lugar: R$ 300,00                          3º Lugar: R$ 400,00 

Campeã do Torneio 

R$ 1.500,00 + Troféu 
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DECRETA: 

 Art. 1º) Fica nomeada, para fins de organizar, coordenar e executar 

as atividades relacionadas com o Torneio Leiteiro de Visconde do Rio 

Branco, uma Comissão Especial composta dos seguintes membros: Sérgio 

Aroeira Braga Filho, Adão Teixeira Ferraz, José Alexandre de Moura, José 

Luiz Freire e Adriano Groupo Felipe, sob a presidência do primeiro, 

promovendo a festa no período de 25 a 28 de Setembro/2013 no Parque de 

Exposições de Visconde do Rio Branco, conforme Regulamento. 

 Art. 2º) Fica sob a responsabilidade do Município, arcar com as 

seguintes despesas: premiação, troféu, segurança, alimentação; transporte; 

combustível; sonorização; barracas; tendas; kit (medicamentos); 

assistência médica e hospitalar; ambulância;  divulgação (rádio, jornais, 

faixas, cartazes, etc). 

Parágrafo Único: A premiação será paga em forma de adiantamento ao 

Presidente da Comissão Especial citado no art. 1º, que será responsável 

pelo pagamento das premiações e das demais despesas de pronto pagamento 

que possa surgir no decorrer do evento. 

 Art. 3º) Para fazer face às despesas especificadas no art. 2º, serão 

utilizadas dotações consignadas no Orçamento do Município/2013, no valor 

de até R$10.600,00 (Dez mil e seiscentos reais) na Unidade de Divisão de 

Esporte e Lazer. 

FICHA:00881 

02.012.008 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER 

        27 DESPORTO E LAZER 

       812 DESPORTO COMUNITÁRIO 

       2701 IMPLE. DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 

      2.194 MANUT. ATIVIDADES JOGOS CAMPEONATOS 

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT, CIENT, ARTIS, DESPORTO, OUTROS 

 

 

Art. 4°) Fica aprovado, em todos os seus termos, o Regulamento Geral 

do Torneio Leiteiro de Visconde do Rio Branco, que passa a fazer parte 

integrante deste Decreto. 
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Art. 5°) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

surtindo seus efeitos legais a partir desta data. 

 

Visconde do Rio Branco 30 de Agosto de 2013. 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito de Visconde do Rio Branco 
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REGULAMENTO  DO TORNEIO  LEITEIRO  DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

(PERÍODO: 25 a 28 de setembro de 2013) 

 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS: 

 Estimular a produção leiteira sustentável e as melhorias do 

rebanho e de seus manejos, além de incentivar a 

confraternização e o associativismo entre os criadores. 

 

DA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

 Promoção e realização da PREFEITURA MUNICIPAL, com apoio do 

IMA e EMATER-MG e com  responsabilidade técnica do Médico 

Veterinário Adriano Groppo Felippe (CRMV nº 9726 ). 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 Este evento funcionará totalmente subordinado à Comissão 

Organizadora, formada pelos seguintes membros eleitos (05): 

Sérgio Aroeira Braga Filho (Secretário Adjunto de 

Desenvolvimento Rural) e Adriano Groppo Felippe (Prefeitura 

Municipal), José Alexandre de Moura Malfacini (EMATER-MG), 

Fernando Abelardo Abrantes de Andrade (IMA) e os produtor 

José Luiz Freire da Paz; com plenos poderes para julgar e 

decidir sobre qualquer situação advinda de desrespeito, 

fraude ou infração deste regulamento, bem como de casos 

omissos, podendo optar até pela imediata desclassificação 

do animal e de seu respectivo proprietário, com a sua 

automática suspensão deste evento por dois (2) anos 

consecutivos, sem que isso implique em qualquer tipo de 

responsabilidade civil (o presente regulamento foi  

analisado e aprovado pela maioria dos participantes nas 

reuniões de organização deste  evento). 
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DAS CATEGORIAS: 

 Os animais poderão ser inscritos nas seguintes categorias: 

CATEGORIA NOVILHAS (até 6 dentes) e CATEGORIA VACAS ADULTAS 

agrupadas à nível do município e outra para visitantes da 

região. 

 A definição da dentição das novilhas inscritas para a 

Categoria Novilhas ficará a cargo do Médico Veterinário, por 

ocasião da retirada de sangue para exames laboratoriais. 

 A Categoria Visitantes ocorrerá somente se houver mais de uma 

vaga no galpão, onde concorrerão apenas  os proprietários de 

fora do município, classificando apenas as primeiras 

colocadas em cada categoria, ou seja, premiação para os 

primeiros lugares das NOVILHAS e VACAS ADULTAS. 

 

DOS CRITÉRIOS: 

1 - O Torneio acontecerá do dia 25 até o dia 28 de setembro / 

2013, no Parque de Exposição Municipal, onde as chegadas dos 

animais se realizará até as 16:00 horas do dia 25/09/2013 

(quarta-feira), e as suas retiradas será permitida somente no 

domingo (29/09/2013) pela manhã, impreterivelmente; com o frete 

cedido pela Prefeitura, desde que os interessados se submetam à 

sua programação de transporte. 

Parágrafo Único: O produtor que não enviar os seus animais 

através do transporte cedido pela Prefeitura, deverá fazê-lo por 

conta própria, ficando sujeito ao cumprimento do Art. 1. 

2 - A esgota será realizada a partir das 19:00 horas do dia 

25/09/2013 (quarta-feira), cuja fiscalização e repasses será 

feita  entre os próprios retireiros e proprietários 

participantes, designados na hora. 

3 - Serão realizadas 02 (duas) ordenhas diárias, com a 1ª 

ordenha às 07:00 horas e a 2ª ordenha às 19:00 horas dos dias 

26, 27 e 28 de setembro/13, respectivamente, com o galpão aberto 

ao público, sendo que o mesmo ficará fechado somente das 23:00 

às 06:00 horas em todos os dias do Torneio.  
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4 - Durante o Torneio Leiteiro, não será permitido o uso de 

qualquer tipo de medicamentos que estimulem a produção de leite, 

sob pena de o animal flagrado ser desclassificado e eliminado do 

evento. 

Parágrafo Único: Havendo necessidade de medicação, esta somente 

poderá ser feita com a orientação do Médico Veterinário 

responsável pelo Torneio Leiteiro, sob ciência e o aval da 

Comissão Organizadora. 

5 - A Prefeitura fornecerá alimentação para os retireiros e 

proprietários participantes, mais silagem de milho e para as 

vacas participantes, sendo que os demais tipos de alimentação 

dos animais será livre e de total responsabilidade do seu 

proprietário ou responsável. 

6 - A Prefeitura Municipal ficará responsável pela limpeza do 

galpão e pelo total fornecimento de água para todos os animais, 

durante todo o período da competição, sendo que todos os 

participantes do torneio deverão obedecer rigorosamente a todas 

as normas de higiene e limpeza do galpão e de suas instalações. 

7 - Os produtores serão avisados 5 (cinco) minutos antes do 

início das ordenhas, para prepararem as vacas devidamente para 

os seus inícios, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

a) O tempo máximo de cada ordenha será de 20 (vinte) minutos, 
sob pena de ser descontado 5% do peso total dessa ordenha se 

acaso ultrapassar esse tempo previsto; 

b) O produtor que não colocar o bezerro para apojar na esgota 
também não poderá fazê-lo durante as demais ordenhas, sendo 

o mesmo critério válido para o tipo de ordenha (manual ou 

mecânica); 

c) Os retireiros também deverão permanecer os mesmos até o 

final do evento, salvo substituição por motivos de saúde, 

com devido atestado médico, apresentado à Comissão 

Organizadora. 

8 - Todos os produtores inscritos assinarão um Termo de 

Compromisso para a sua participação no evento, que, se acaso não 

for cumprido acarretará na perda de preferência para a sua  
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participação no próximo evento, salvo comprovação oficial por 

motivo justo, acatado pela Comissão Organizadora e Médico 

Veterinário. 

9 – O plantel concorrente será dividido em 2 lotes/etapas de 

ordenhas, com 05 minutos de intervalo entre si, na mesma ordem 

da esgota, sendo que a fiscalização será exercida pelos próprios 

concorrentes que no momento não estiverem ordenhando seus 

animais e pela Comissão Organizadora. 

Parágrafo Único: A produção da 2ª ordenha só poderá ser inferior 

em até 10% à produção da 1ª, caso contrário, prevalecerá a 

pesagem da 2ª em lugar da 1ª ordenha; salvo em casos de 

problemas clínicos diagnosticados oficialmente pelo médico 

veterinário responsável. 

10 - Toda e qualquer quantidade de leite que for derramada, será 

dada como perdida, nem será permitido usar as mãos para retirar 

o resíduo de leite do vasilhame para o balde de pesagem. 

11 – Cada vaca participante terá o seu respectivo latão de 

leite, para ser encaminhado com a sua respectiva ficha para a 

pesagem oficial, que será feita somente no final da última 

etapa, para todas as vacas e sempre num mesmo balde e balança, 

por membros da Comissão e na presença dos concorrentes, com os 

resultados devidamente registrados e divulgados em um quadro 

público no galpão. 

12 – Os baldes e latões utilizados nas ordenhas de cada vaca 

deverão estar, antes do início de cada ordenha, destampados e 

virados de boca para baixo, claramente assim expostos aos seus 

respectivos fiscais. 

13 - O galpão do Concurso comporta o máximo de 20 animais, sendo 

que cada participante poderá concorrer com até 02 (dois) 

animais, devidamente inscritos e examinados, desde que, em 

categorias distintas. 

 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

   ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Praça 28 de Setembro, S/N – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000 
* TEL.: (32) 3559-1900  *  FAX: (32) 3559-1903 *  

Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

14 - Somente serão aceitos animais, cuja parição ocorra no 

mínimo em 05 (cinco) dias antes do torneio; 

15 - A produção de leite obtida durante o Torneio não poderá ser 

distribuída no galpão, podendo ser dada outra destinação 

qualquer, desde que fora dele e com anuência da Comissão 

Organizadora. 

16 - O recolhimento do sangue para os devidos exames 

laboratoriais pelo Médico Veterinário habilitado, patrocinado 

pela Prefeitura, ocorrerá na primeira quinzena de setembro de 

2013, quando os animais inscritos serão identificados por fichas 

de inscrição com fotografias, e terão de se encontrar na 

respectiva propriedade do inscrito, onde cada participante 

poderá inscrever o máximo de até mais um (01) animal de reserva 

para cada categoria. 

17 - Ao transportar os animais para o galpão do torneio, todos 

deverão estar acompanhados de seus respectivos Guia de Trânsito 

Animal - GTA (emitida pelo órgão de origem) e os respectivos 

Atestado de Vacinação contra a Febre Aftosa e Brucelose, além do 

Atestado Negativo para Brucelose e Tuberculose. 

18 - Em caso de empate, será premiada aquela vaca que apresentou 

a menor variação entre as ordenhas. 

 

DA PREMIAÇÃO: 

 A título de reconhecimento e incentivo aos participantes 

deste torneio, a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco concederá premiação em troféus e espécie, definidos 

pela Comissão Organizadora com a Prefeitura Municipal. Aos 

demais concorrentes que não se classificarem acima, será 

ofertado uma premiação a título de participação. 
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Promoção:                                                          

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco    

 

Apoio: 

Secretarias Municipais de Desenvolvimento Rural e de 

Agricultura, IMA, EMATER-MG e Produtores Rurais. 

                                                                         

 

 


