
PORTARIA Nº 243/97, DE 11 DE JUNHO DE  1997.  
 

 
TORNA OBRIGATÓRIA A VACINACÃO CONTRA A 
BRUCELOSE EM TODO O ESTADO DE MINAS 
GERAIS. 

 
 
 

 
 O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE 

AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, inciso XI, 
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para cumprimento do que estabelece o 
artigo 2º, inciso XXXIII, do mesmo diploma legal, combinados com o artigo 2º da Lei nº 
10.594, de 7 de  janeiro de 1992, e com o artigo 1º e seu parágrafo único; artigo 2º, 
inciso I;  artigo 5º, incisos II, IV e V; e artigo 9º, da Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 
1989; por força do disposto na Lei nº 11.029, de 12 de janeiro de 1993,  

considerando a alta prevalência da brucelose no 
Estado de Minas Gerais, 

considerando as elevadas perdas econômicas 
ocasionadas pela doença, 

considerando o risco de propagação da brucelose 
para os animais sadios, 

considerando, finalmente, o risco da transmissão da 
doença dos animais para o homem, 
   
                       

RESOLVE: 
 

 
     Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade da vacinação 
de todas as bezerras de 3 (três) a 8 (oito) meses de idade contra a brucelose, no 
Estado de Minas Gerais, a partir de 1º (primeiro) de julho de 1997. 

§ 1º - Nos municípios onde o programa já 
atingiu a terceira etapa da vacinação contra a brucelose, nos termos das Portarias nºs. 
083/93, de 9 de novembro de 1993; 139/94, de 06 de setembro de 1994; 144/94, de 7 
de outubro de 1994, e 212/96, de 24 de junho de 1996, a emissão da Guia de Trânsito 
Animal (GTA) ou de Autorização para Trânsito Interno (ATI), ficam condicionadas à 
comprovação da vacinação contra a doença, independentemente dos animais serem 
machos ou fêmeas, nos termos do inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 10.021, de 6 de 
dezembro de 1989. 

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior se 
aplica a todos aqueles que possuem bovinos e bubalinos, desde que tenham em seu 
rebanho bezerras passíveis de vacinação contra a brucelose. 



§ 3º - Nos municípios em que o programa 
terá início a partir de 1º (primeiro) de julho de 1997, a exigência contida nos § § 1º e 2º 
deverá ser observada a partir de 1º (primeiro) de julho de 1998. 

  
Art. 2º - O criador fica obrigado a comprovar, no 

mínimo, uma vez por semestre, a vacinação de suas bezerras  contra brucelose. 
§ 1º - A comprovação da vacinação, a que 

se refere o artigo anterior, será feita através do Certificado de Vacinação, fornecido pelo 
Médico Veterinário responsável pela sua realização. 

§ 2º - As bezerras vacinadas deverão ser 
identificadas com ferro candente, no lado esquerdo da cara, com a letra “V”, 
acompanhada do último algarismo do ano da  vacinação, conforme o que determina a 
Portaria nº 23/76, de 20 de janeiro de 1976, do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento. 

 
Art. 3º - O Médico Veterinário que participar do 

programa de vacinação contra a brucelose deverá obedecer as normas técnicas 
pertinentes, baixadas por esta Autarquia. 

Parágrafo único. O Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA, reserva-se o direito de não considerar válida a vacinação realizada 
em desacordo com suas normas técnicas. 

 
Art. 4º - Para a comercialização de vacina contra a 

brucelose será exigida a apresentação de receita de Médico Veterinário, que ficará 
retida no estabelecimento comercial à disposição da fiscalização desta Autarquia. 

Parágrafo único. O estabelecimento 
comercial responsável pela comercialização da vacina fica obrigado a apresentar à 
Autarquia, em modelos próprios, a Comunicação do Recebimento de Vacinas (CRV) e 
Comunicação de Venda da Vacina (CVV). 

 
Art. 5º - Toda bezerra entre 3 (três) e 8 (oito) meses 

de idade, em trânsito, deverá estar acompanhada da Guia de Trânsito Animal (GTA) ou 
de Autorização para Trânsito Interno (ATI) contra a brucelose, emitidas pela Autarquia, 
inclusive para o ingresso em eventos agropecuários. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se 
aplica somente aos municípios em que o programa já está implantado e nos municípios 
onde a campanha iniciará em 1º (primeiro) de julho de 1997, cuja exigência deverá ser 
observada a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1998. 

 
Art. 6º - As cooperativas e os estabelecimentos que 

recebem ou industrializam  leite ficam  proibidos de receber o produto de fornecedores 
que não estejam em dia com a vacinação contra a brucelose, no final de cada 
semestre,  em cumprimento à determinação constante do artigo 9º da Lei nº 10.021, de 
6 de dezembro de 1989.  



§ 1º -  O disposto neste artigo se aplica 
somente aos municípios em que o programa já está implantado e nos municípios onde 
a campanha iniciará em 1º (primeiro) de julho de 1997, cuja exigência deverá ser 
observada a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1998. 

§ 2º - As cooperativas e os estabelecimentos 
que recebem ou industrializam leite ficam obrigados, em obediência ao disposto neste 
artigo, a fornecer ao Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, no final de cada semestre, 
lista de seus fornecedores, por municípios.   

 
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação e regova as Portarias nºs. 083/93, de 9 de novembro de 1993; 139/94, de 6 
de setembro de 1994; 144/94, de 7 de outubro de 1994; e 212/96, de 24 de junho de 
1996, que passam a vigorar com a redação desta Portaria. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, 
em Belo Horizonte, aos 11 (onze) dias do mês de junho de 1997. 
                                       
 
 

 
  Antônio Cândido Martins Borges          

Diretor-Geral 
 
 

 


