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PORTARIA Nº 1296, DE 5 DE MARÇO DE 2013. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso 

da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, do Regulamento a que se refere o Decreto nº 

45.800, de 6 de dezembro de 2011, tendo em vista a necessidade de conhecer a prevalência da 

Tuberculose Bovina no Estado de Minas Gerais,  e visando a planificação de estratégias e ações para o 

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal no Estado (PNCEBT), 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica autorizado no Estado de Minas Gerais o Estudo Epidemiológico 

da Tuberculose Animal. 

Art. 2º - O referido Estudo seguirá os critérios estabelecidos no Manual 

do Procedimento do Estudo Epidemiológico da Brucelose e Tuberculose, do PNCEBT, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

Art. 3º - A participação do produtor no Estudo Epidemiológico será 

voluntária e se dará mediante a assinatura do Termo de Compromisso, conforme modelo anexo 

a esta Portaria. 

Art. 4º - Os animais amostrados no presente Estudo, que reagirem 

positivamente ao teste tuberculínico deverão ser abatidos/sacrificados em um prazo máximo de 

30 dias, conforme critérios estabelecidos no PNCEBT e na Instrução Normativa nº. 06, de 08 de 

Janeiro de 2004, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

Art. 5º - O produtor participante do estudo e que tiver animais 

sacrificados, conforme o disposto no art. 4º, terá direito a indenização, nos termos da Lei 

Federal nº 569, de 21 de dezembro de 1948, desde que apresente requerimento, por escrito, 

junto ao órgão responsável pela tramitação do processo administrativo de indenização. 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 
Belo Horizonte, 5 de março de 2013 

 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 
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ANEXO I 
 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

GERÊNCIA DE DEFESA ANIMAL – GDA 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Eu, ___________________________________________________, proprietário dos 

animais criados na propriedade denominada ________________________________________, 

localizada no município de ___________________________________________/Minas Gerais, 

nº de cadastro no SIDAGRO _________________________________, endereço 

_____________________________________________________ portador do CPF nº 

_________________________________, RG nº _______________________________, declaro 

para todos os fins que participarei voluntariamente do Estudo Epidemiológico da Tuberculose 

Animal e para tanto autorizo que animais de minha propriedade sejam identificados e sejam 

testados para Tuberculose. Comprometo-me também a auxiliar o(s) Médico(s) Veterinário(s) do 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), no que diz respeito a conter os animais e facilitar os 

trabalhos, nos dias marcados para inoculação e leitura dos resultados (previsão dia para 

inoculação: _______________________, previsão dia para leitura dos resultados 

_______________________ ). 

Declaro também estar ciente de que terei direito a indenização pelo sacrifício em 

frigorífico ou destruição na propriedade, dos animais que apresentarem resultado positivo para 

tuberculose, mediante  apresentação de requerimento por escrito. 

Estou ciente que o sacrifício dos animais deverá ser efetuado com o acompanhamento do 

IMA, no prazo máximo de trinta dias após o resultado do exame de tuberculose. 

 
______________________ de _____________ de 201_ 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura do proprietário ou representante. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura e carimbo do Médico Veterinário/Fiscal Agropecuário/IMA. 


