
 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 7-1-1992) 
(VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) 

 

PORTARIA Nº 1107, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 

ESTABELECE NORMAS PARA ATENDIMENTO A SUSPEITA OU 
CASOS CONFIRMADOS DE LARINGOTRAQUEÍTE INFECCIOSA 
DAS AVES. 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - 
IMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13, incisos I, VIII e IX, 
combinados com o artigo 3º, incisos II, XXIV letra b, e XXXIV do Regulamento a que se 
refere o Decreto nº 44611, de 10 de setembro de 2007, e considerando a importância da 
avicultura, o risco sanitário da ocorrência de Laringotraqueite Infecciosa das aves em 
granjas avícolas na região sul do Estado, bem como o significativo comércio de ovos 
dessa região,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica delimitada uma área de atenção e vigilância 

epidemiológica para Laringotraqueíte Infecciosa das aves, que compreende os municípios 
de Itanhandú, Itamonte, Passa Quatro e Pouso Alto. 

 
Art. 2º - Ficam interditadas todas as propriedades avícolas dos 

municípios citados no artigo 1º desta portaria. 
 

Parágrafo único: A saída de aves e excretas das aves das granjas 
envolvidas fica condicionada a autorização prévia do IMA, com rota e destino definido, em 
horário comercial. O veículo transportador deverá obedecer a sua capacidade, assim 
como a carga deve estar totalmente coberta e protegida para evitar derramamento.  

 
Art. 3º - O médico veterinário responsável técnico fica obrigado a 

notificar imediatamente ao IMA qualquer suspeita de Laringotraqueíte Infecciosa das Aves. 
 

Art. 4º - É vedado ao médico veterinário, responsável técnico e 
habilitado para emissão de GTA de aves, emitir esse documento por tempo indeterminado. 

 
Parágrafo único: O profissional que descumprir o determinado nos 

artigos 3º e 4º, terá sua habilitação cancelada e estará sujeito a processo ético no CRMV. 
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Art. 5º - Fica determinada a instalação de arcolúvio ou bomba de 
aspersão na saída das granjas, às custas das empresas envolvidas, para desinfecção de 
quaisquer veículos sendo eles transportadores de excretas, ovos, aves de descarte ou 
outros. 

 
Parágrafo único: Os interessados devem apresentar por escrito ao IMA, 

para autorização prévia, a forma de utilização, assim como o local de instalação e o(s) 
produto(s) a ser (em) utilizado (s). 

 
Art. 6º - Fica proibida a reutilização de caixas ou outras embalagens 

utilizadas para o transporte de ovos. 
 

Art. 7º - Fica proibida a prática de “muda forçada” nas granjas 
envolvidas. 

 
Art. 8º - Todas as aves com sintomatologia clinica da Laringotraqueíte 

Infecciosa devem ser eliminadas e a compostagem deve ser feita dentro da propriedade. 
 

Art. 9º - Outras medidas sanitárias poderão ser adotadas e municípios 
poderão ser incluídos ou retirados da área sob atenção, conforme a progressão ou 
controle da Laringotraqueíte Infecciosa no Estado. 

 
Art. 10º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2010. 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 
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