
PORTARIA Nº 763, DE 28 DE MARÇO DE 2006. 

DISCIPLINA O TRÂNSITO DE ANIMAIS SUSCETÍVEIS À FEBRE AFTOSA,
SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS EM MINAS GERAIS.

O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, no uso de atribuição
que lhe confere o artigo 13, incisos I e X do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 43.415, de 4 de
julho de 2003, e

 Considerando a evolução das ações sanitárias e das atividades de vigilância e
fiscalização executadas nos Estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná; 

Considerando a necessidade de se adotar medidas sanitárias especiais para
evitar a reintrodução e disseminação do vírus da febre aftosa em Minas Gerais e a manutenção do
“status” de área livre com vacinação para a febre aftosa, nacionalmente,

RESOLVE: 

Art.1º - Ficam proibidos no Estado de Minas Gerais o ingresso e o trânsito de
animais vivos, seus produtos e subprodutos, bem como os materiais de multiplicação, procedentes da
área  de  risco  sanitário  definida  na  Instrução  Normativa  SDA nº  9,  do  Ministério  da  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, de 15 de março de 2006, na Resolução Nº 116, de 24 de novembro de
2005, e na Resolução 146, de 20 de dezembro de 2005, da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento do Paraná. 

Parágrafo  Único  –  A  área  de  risco  sanitário  acima  citada  compreende  os
municípios de Eldorado, Japorã e Mundo Novo, no Estado do Mato Grosso do Sul, e Bela Vista do
Paraíso, Grandes Rios, Loanda, Maringá, São Sebastião da Amoreira, Astorga, Faxinal,  Iguaraçu,
Marialva, Mirador, Planaltina do Paraná, Rosário do Ivaí e Sarandi, no Estado do Paraná. 

Art.2º - Fica permitido o ingresso em Minas Gerais de produtos e subprodutos
de origem animal que transitem pelo Estado do Paraná ou Mato Grosso do Sul, desde que o veículo
transportador seja lacrado pelo Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal ou Serviço de Inspeção
Oficial na origem e acompanhado da documentação fiscal e sanitária pertinente. 

Art.  3º  -  O  ingresso  dos  animais,  produtos  e  subprodutos  somente  será
permitido pelas seguintes Rodovias: I - MGT 497, em Porto Alencastro, município de Carneirinho; II -
BR 381, km 892, município de Extrema; III - BR 050, km 206, município de Delta. 

Art.4º - É obrigatória a desinfecção de veículos transportadores dos produtos
autorizados nesta portaria, provenientes dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. 



Art.5º- No caso de descumprimento dos procedimentos definidos nesta portaria,
os animais, produtos e subprodutos serão apreendidos e destruídos, a critério desta Autarquia;

Art.6º- Os casos omissos serão julgados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA, após análise de risco de cada situação, considerando aspectos epidemiológicos, condições do
sistema de defesa sanitária animal, bem como garantias sanitárias adicionais verificadas na origem. 

Art.7º-  Esta Portaria entra em vigor  na data de sua publicação e revoga as
Portarias nº 753, de 31 de janeiro de 2006, e 761 de 16 de março de 2006.

Belo Horizonte, 28 de março de 2006.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral


