
PORTARIA Nº  188/95, DE 25 DE OUTUBRO DE 1995.

ALTERA E CONSOLIDA O PROGRAMA DE SANIDADE 
AVÍCOLA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19,
inciso I, e o Anexo II, inciso I, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender
o disposto no artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, e na conformidade do que
contém  a  Portaria  nº  193,  de  19  de  setembro  de  1994,  da  Secretaria  de  Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

considerando  a  importância  da  produção  avícola  para  a
economia do Estado,

considerando,  ainda,  que  a  atual  situação  sanitária  da
avicultura  mineira  está  a  recomendar  a  implantação  de  estratégias  de  controle  e/ou
erradicação das principais doenças das aves,

considerando, finalmente, a possibilidade e a conveniência
de se estabelecer programas de co-gestão entre entidades públicas e privadas;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterado e consolidado o Programa Estadual de
Sanidade Avícola, coordenado e executado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, que
deverá  implantar  as  medidas  de  controle  sanitário  contidas  no  Programa  Nacional  de
Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

Art. 2º - A partir do dia 5 (cinco) de fevereiro de 1996, torna-
se obrigatória a vacinação de todas as aves reprodutoras e poedeiras comerciais contra a
doença de Newcastle no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. O IMA pode determinar, em circunstâncias
especiais, ações de controle contra a doença de Newcastle em frangos de corte.

Art. 3º - Ficam proibidas as vacinações contra as doenças de
Salmoneloses  e  Micoplasmoses  aviárias  para  os  estabelecimentos  avoseiros  e
matrizeiros.

Art.  4º  -  O  médico  veterinário,  o  proprietário  ou  qualquer
outro  cidadão  que  tenha  conhecimento  ou  suspeita  da  ocorrência  das  doenças  de
Newcastle,  Salmoneloses  e  Micoplasmoses  aviárias  ficam  obrigados  a  notificar,
imediatamente, ao Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA.

§ 1º -  A notificação mencionada neste artigo pode
ser efetuada pessoalmente, por telefone, rádio, fax ou qualquer outro meio disponível.

§ 2º - A inobservância do disposto no  caput  desse
artigo permite ao Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA- investigar as causas da ocorrência
das doenças, utilizando os meios técnicos disponíveis para a apuração de responsabilidade.

Art. 5º - Todas as aves comerciais, em trânsito no Estado de
Minas Gerais, devem estar acompanhadas da Autorização para Trânsito Interno - A.T.I.,
que comprove o estado sanitário das mesmas.



§ 1º - As aves reprodutoras e poedeiras comerciais
deverão estar acompanhadas também do Certificado de Vacinação contra a doença de
Newcastle.

§  2º  -  Os  documentos  sanitários  referidos  neste
artigo,  para  os  estabelecimentos  não  participantes  do  Programa,  serão  emitidos  pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

§ 3º - A Autorização para Trânsito Interno - A.T.I.,
para os estabelecimentos que comprovarem o recolhimento da contribuição para o Fundo de
Apoio Sanitário, será emitida pelo Responsável Técnico dos mesmos, que apresentarão, ao
final de cada mês, Relatório da movimentação das aves.

Art. 6º - Os frigoríficos e os estabelecimentos que abatem
frangos ficam obrigados a exigir do avicultor a Autorização para Trânsito Interno - A.T.I.

§  1º  -  Os  frigoríficos,  os  estabelecimentos  que
abatem galinhas  de descarte  e  os  que  comercializam ovos ficam obrigados  a  exigir  do
avicultor  a  Autorização para Trânsito  Interno -  A.T.I. -  e o  Certificado de Vacinação
contra a doença de Newcastle.

§  2º  -  Os  documentos  mencionados  neste  artigo
devem ficar nos estabelecimentos,  à disposição da fiscalização sanitária desta Autarquia.

Art. 7º - Todos os estabelecimentos avícolas do Estado de
Minas Gerais ficam obrigados a se cadastrarem nesta Autarquia até o dia 5 de fevereiro de
1996.

Art. 8º - Fica proibida a entrada no Estado de Minas Gerais
de aves e ovos de outros Estados da federação que não participam do Programa  Nacional
de Sanidade Avícola.

Art.  9º  -  Todas  as  granjas  participantes  do  Programa
Estadual de Sanidade Avícola devem contar com médico-veterinário, Responsável Técnico,
para emitir a  Autorização para Trânsito Interno - A.T.I. - e o  Certificado de Vacinação
contra a doença Newcastle, bem como para fiscalizar a coleta de amostras e remetê-las a
Laboratório credenciado, atestando o estado sanitário do plantel.

Art.  10  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação e revoga as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 170/95, de 19
de maio de 1995.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo
Horizonte, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 1995.

Marcos Reis Araújo
Diretor-Geral, em exercício

   
 


