
PORTARIA N°754 DE 31 DE JANEIRO DE 2006

BAIXA NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E LEILÕES E VACINAÇÃO

E REVACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DE BOVINOS E BUBALINOS.

O Diretor-Geral Substituto do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, no uso de

atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 43.415,

de 4 de julho de 2003, e

considerando o risco de difusão das doenças dos animais em eventos pecuários;

considerando  a  necessidade  da  manutenção  do  “status”  de  área  livre  com

vacinação para a febre aftosa;

considerando, também, a necessidade de assegurar as condições sanitárias para

atingir o “status” de área livre de febre aftosa sem vacinação, e

considerando,  finalmente,  a  importância  representada  pelas  entidades

promotoras públicas ou privadas de eventos agropecuários, e a necessidade de disciplinar essas

atividades em consonância com as normas legais e regulamentares de defesa sanitária animal,

RESOLVE:

Art. 1º - Esta Portaria estabelece normas para a vacinação e revacinação contra

a Febre Aftosa de Bovinos e Bubalinos nas etapas de Março, Maio, Setembro e Novembro e para

a participação destes em Feiras e Leilões.

 Art. 2º - A alínea a-2 do inciso I do artigo 18 da Portaria nº 607, de 09 de 

setembro de 2003, passa vigorar com a seguinte redação:

“a.2 – a partir de noventa dias do início de cada etapa de vacinação, os bovinos e

bubalinos com até doze meses de idade, para participar de feira ou leilão, serão vacinados contra 

febre aftosa na entrada do recinto com vacina contendo adjuvante oleoso”.

Art. 3º - Ficam revogadas as alíneas a.3 e a.4 do inciso I do artigo 18 da Portaria

nº 607, de 09 de setembro de 2003.

Art. 4º - O inciso II do artigo 5º da Portaria nº 248, de 28 de julho de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“II-  nos  meses de setembro e  novembro a  vacinação de todos os  bovinos e

bubalinos com até vinte e quatro meses de idade, obedecendo o estabelecido nos artigos 1º e 2º”.



Art. 5º - Ficam revogados os artigos 8º e 9º e seu parágrafo único da Portaria nº

248, de 28 de julho de 1997.

Art.6º - Os bovinos e bubalinos com até 12 meses de idade, destinados a feiras

ou leilões, revacinados na origem com fiscalização do IMA ou por pessoa física ou jurídica por este

credenciada, ficam liberados da vacinação na entrada do evento pecuário.

Art.7º  -  Esta Portaria  entra em vigor  na data de sua publicação e revoga as

disposições em contrário.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2006.

Pedro Luiz Ribeiro Hartung

Diretor-Geral substituto


