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PORTARIA Nº 934, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008.

DISCIPLINA A EMISSÃO DE GTA ELETRÔNICA PARA AVES E SUÍDEOS NO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

O Diretor-Geral do INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento a que se refere o
Decreto  nº  44.611,  de 10 de setembro de 2007,  considerando a necessidade de
assegurar  a  defesa  sanitária  animal  do  Estado  de  Minas  Gerais;  a  importância
econômica e social da avicultura e suinocultura; e que o Estado estar apto a aderir às
normas nacionais para controle e emissão de GTA,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída, em todo o Estado de Minas Gerais, a Guia de Trânsito
Animal - GTA eletrônica, para aves e suídeos para qualquer finalidade e destino;

Art. 2º. A partir de 31 de outubro de 2008, torna-se obrigatória a GTA eletrônica,
e a emissão será realizada, exclusivamente, pelo software denominado GEODSA.

Art.  3º.  A  GTA  eletrônica  será  emitida  pelo  serviço  oficial  e  pelos  médicos
veterinários habilitados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para
este fim.

Parágrafo único. A emissão da GTA eletrônica pelos médicos veterinários está
condicionada  à  participação  deles  em  treinamento  promovido  pelo  IMA   para
utilização do software GEODSA.

Art. 4º. O médico veterinário habilitado para emissão de GTA de aves e suínos
somente poderá utilizar o software GEODSA, obedecidas as seguintes condições:

 I -  Apenas para os estabelecimentos, municípios e espécies animais para os
quais está autorizado;

 II - Apenas para os estabelecimentos devidamente cadastrados no IMA, e com
o “código do estabelecimento”  fornecido por esta Autarquia;

III - Apenas nos formulários de GTA fornecidos pelo IMA;

IV - De acordo com as normas e dispositivos legais;

 V - Enquanto a habilitação estiver vigente.

Parágrafo único. A partir  do momento em que, a juízo do serviço oficial,  for
cancelada  a  habilitação  do  médico  veterinário,  este  estará  proibido  de  utilizar  o
sistema GEODSA e de emitir GTA.

Art.  5º.  O  médico  veterinário  habilitado  encaminhará  os  dados  ao  IMA,  de
acordo com o descrito abaixo:
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  I - Transmissão semanal, via eletrônica, de todas as GTA(s) emitidas;

 II - Entrega mensal, até o 5º dia útil, da 2º e 3º vias da GTA à unidade do IMA
em que foi adquirido o bloco;

III -  Entrega mensal da Ficha Epidemiológica Mensal - FEM à unidade do IMA
em que foi  adquirido o bloco de GTA. A partir  da disponibilização desta FEM no
GEODSA, a transmissão da mesma passará a ser eletrônica;

IV - Os médicos veterinários habilitados para emissão de GTA para suídeos,
devem  encaminhar  o  Relatório  Técnico  Semestral  à  unidade  do  IMA  onde  foi
adquirida a GTA.

Art.  6º.  Cabe  ao  médico  veterinário  habilitado  para  emissão  de  GTA
providenciar  equipamento  necessário  para  instalação  do  software  GEODSA  e
impressora compatível (laser ou jato de tinta);

Parágrafo  único.  O  IMA  não  se  responsabiliza  por  problemas  técnicos  de
computadores e impressoras ou pela inaptidão do habilitado em operar o software. 

Art. 7º. A partir da data de publicação desta Portaria, a venda da GTA somente
será permitida para aqueles médicos veterinários que participaram do treinamento
para utilização do software GEODSA;

Art. 8º. A partir de 31 de outubro de 2008, o médico veterinário habilitado que
não  estiver  operando  o  software  GEODSA  ou  que  descumprir  algum  dos  itens
relacionados nesta Portaria terá a sua habilitação cancelada.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2008.

Altino Rodrigues Neto
Diretor Geral
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