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PORTARIA Nº 1676 de 23 de novembro de 2016 

 
Prorroga a 2ª etapa da vacinação contra Febre 
Aftosa do ano de 2016 em parte do estado de 
Minas Gerais e altera o disposto na Portaria 
nº 1006, de 30 de junho de 2009. 
 

O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 12, incisos I e IX, do Regulamento a que se refere o Decreto n.º 

45800, de 06 de dezembro de 2011, com nova redação dada pelo Decreto nº 46.969, de 
14 de março de 2016, e considerando o compromisso do Estado de erradicar a Febre 
Aftosa, tendo em vista o acordo firmado pelo Governo Federal com as Comunidades 
Internacionais para viabilizar a exportação de carnes e derivados, e considerando ainda a 
necessidade da manutenção do “status” de área livre com vacinação para a febre aftosa, 
considerando os baixos índices pluviométricos e o longo período de estiagem em parte do 
Estado de Minas Gerais no ano de 2016, e o parecer do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento n° 7/2016/DIFA-DSA/CAT-DSA/CGSA-DSA/DSA-SDA/SDA/MAPA. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Alterar o disposto na Portaria nº 1006, de 30 de junho de 2009.  
 
Art. 2ª - Prorrogar para o dia 31 de dezembro de 2016 a 2ª Etapa de Vacinação contra Febre 
Aftosa de 2016 (Etapa de novembro de 2016), nas Coordenadorias do IMA localizadas em 
Almenara, Montes Claros, Janaúba e Teófilo Otoni, correspondendo a 146 municípios. 
 
Art. 3º - A compra da vacina contra febre aftosa, a vacinação dos bovinos e bubalinos com 
até 24 (vinte e quatro) meses de idade e as declarações da vacinação deverão ser realizadas 
dentro dos períodos definidos para a duração da referida etapa de vacinação. 
 
Art. 4º - O período de comprovação da vacinação deverá ser readequado na área de 
jurisdição dessas coordenadorias, seguindo o período prorrogado, porém obedecendo ao 
número de dias já previstos para uma etapa regular. 
 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2016.  
 
 
 

Marcílio de Sousa Magalhães 
Diretor-Geral 

 


