
PORTARIA Nº 613, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003. 
 
 
PROÍBE A ENTRADA NO ESTADO DE AVES VIVAS, OVOS 
E CAMA DE FRANGO PROCEDENTES DA REGIÃO DE 
BASTOS, EM SÃO PAULO. 

  
 

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE 

AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 
3º, inciso XXXVI, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 43.415, de 4 de julho de 
2003, e  

 
considerando a importância da Avicultura para Minas Gerais, e 

a necessidade de impedir a entrada no território do Estado de agentes patogênicos 
exóticos; 

 
considerando o risco sanitário representado pela ocorrência de 

laringotraqueite infecciosa, em granjas avícolas de vários municípios da região de Bastos, 
Estado de São Paulo, integrantes do BOLSÃO delimitado na Resolução SAA-27, de 30 de 
setembro de 2003, baixado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo; 

 
considerando o comércio significativo de ovos entre a região 

contaminada e o Estado de Minas Gerais, com risco da disseminação de doenças viróticas 
e a necessidade de controlar o trânsito para impedir a contaminação das granjas avícolas 
mineiras, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - A entrada no Estado de Minas Gerais de ovos 

provenientes de granjas situadas na região de Bastos, nos municípios delimitados pelo 
BOLSÃO, compreendendida pelos municípios de Arco Íris, Bastos, Herculândia, Lacre, 
Inúbia Paulista, Lucélia, Oswaldo Cruz, Parapuã, Pracinha, Queiroz, Rinópolis, Sagres, 
Salmourão, Tupã, João Ramalho e Rancharia, fica condicionada à apresentação 
obrigatória da nota fiscal e da declaração de desinfecção do veículo transportador emitida 
pelo serviço oficial de defesa animal do Estado de São Paulo. 

 
Art. 2º - Fica proibida a entrada no território mineiro de aves 

vivas procedentes da região de Bastos, São Paulo, bem como a reutilização de caixas e 
pentes de ovos da mesma procedência.  

 
Parágrafo único - A cama de frango daquela região só poderá 

entrar no Estado, uma vez comprovado o seu tratamento para descontaminação, 



supervisionado pelo serviço oficial do Estado de São Paulo, com emissão de Permissão 
de Trânsito de Excretas, que acompanhará a nota fiscal. 

Art. 3º - Outras medidas sanitárias poderão ser adotadas e 
outros municípios poderão ser incluídos na área sob atenção, conforme a progressão da 
laringotraqueite infecciosa no Estado de São Paulo. 

 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2003. 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 


