
PORTARIA Nº 731, DE 20 DE OUTUBRO DE 2005.

Disciplina  o  trânsito  de  animais,  produtos  e  subprodutos  de origem animal  em Minas
Gerais em razão da ocorrência de Febre Aftosa no Estado do Mato Grosso do Sul.

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

considerando a ocorrência de foco de febre aftosa no Estado do Mato Grosso do Sul;

considerando a necessidade de evitar a reintrodução e a disseminação do vírus da febre
aftosa em Minas Gerais e a manutenção do “status” de área livre com vacinação para a
febre aftosa, nacionalmente;

considerando,  os  prejuízos econômicos que  a  febre  aftosa causaria  para  a pecuária
mineira;

RESOLVE:

Art.1º - Fica proibido o trânsito e o ingresso, em Minas Gerais, de animais,
produtos e subprodutos de origem animal oriundos do Estado do  Mato Grosso do Sul.

Art.2º - Excluem-se do disposto no artigo anterior os produtos discriminados
abaixo,  desde  que  não  provenientes  da  zona  de  segurança  do  Mato  Grosso  do  Sul,
estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento SDA/DSA:

I - carnes bovinas desossadas, que foram submetidas antes da desossa a
um processo de maturação a + 2º C (mais dois graus Celsius) durante um período mínimo
de 24 (vinte e quatro) horas depois do abate e nas quais o pH não alcançou valor superior
a 6 (seis);

II  -  carne suídea “in natura” quando obtida em estabelecimento de abate
inspecionado  pelo  Serviço  de  Inspeção  Federal  do  Departamento  de  Inspeção  de
Produtos  de  Origem Animal  (SIF/DIPOA),  e  destinada  diretamente  a  estabelecimento
inspecionado pelo mesmo Departamento para processamento; 

III  –  leite  “in  natura”  pasteurizado  ou  esterilizado  e  produtos  lácteos,
provenientes de estabelecimento com Serviço de Inspeção Federal;

IV – peles e couros em bruto procedentes de estabelecimentos de abate não
submetidos à inspeção veterinária,  submetidos a salga com sal  marinho contendo 2%
(dois por cento) de carbonato de sódio durante o mínimo de 28 (vinte e oito) dias antes do
embarque;



V –peles ou couros em qualquer fase de sua tecnologia de processamento
industrial.

§ 1º - Nas situações previstas neste artigo, o veículo transportador deverá
ser lacrado pelo Serviço de Inspeção Oficial na origem e acompanhado da documentação
fiscal e sanitária pertinente.

§  2º  -  O ingresso dos produtos  e  subprodutos  mencionados neste  artigo
somente  será  permitido  pela  Rodovia  MGT  497,  em  Porto  Alencastro,  município  de
Carneirinho. 

Art.3º - No caso de descumprimento dos procedimentos definidos no artigo
2º, os produtos e subprodutos serão apreendidos e destruídos.

Art.4º  -  É  a  obrigatória  a  desinfecção  de  veículos  transportadores  dos
produtos acima autorizados provenientes do Estado do Mato Grosso do Sul.

Art.5º - Os casos omissos serão julgados por parte do 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. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2005.

                                               Altino Rodrigues Neto
                                                      Diretor-Geral


