
PORTARIA Nº 111/94, DE 12 DE ABRIL DE 1994.

DISPÕE  SOBRE  A  ETAPA  DE  VACINAÇÃO  CONTRA  A  FEBRE
AFTOSA DO MÊS DE MAIO DE 1994.

O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -
IMA, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, inciso XI, e o
Anexo II, inciso XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, combinados com o
disposto no artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, no artigo 6º da Lei nº
10.021, de 6 de dezembro de 1989, por força do que preceitua o artigo 1º da Lei nº
11.029, de 12 de janeiro de 1993, e no artigo 2º, inciso V, XII e XXXVIII,  do citado
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando que a concentração da etapa de vacinação em 20 (vinte)
dias melhora a eficiência do programa de controle da Febre Aftosa, 

RESOLVE:

Art. 1º - Para efeito do disposto no artigo 1º da Portaria nº 107/94, de 14
de março de 1994,  entende-se como “etapa de vacinação” no mês de maio de
1994, o período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 20 (vinte) de maio
de 1994, obedecida a data de vacinação estabelecida para cada criador.

Parágrafo  único.  Excepcionalmente,  o  município  de  Montalvânia  terá
seu período de vacinação antecipado para o dia 18 (dezoito) de abril, com término no
dia 30 (trinta) de abril de 1994.    

Art.  2º  -  Será permitida a realização de Feira e Leilão de bovinos e
bubalinos  a  partir  do  dia  21  (vinte  e  um)  de  maio  de  1994,  nos  municípios  que
atingirem, nesta etapa, o índice mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) de animais
vacinados, observado o prazo de 7 (sete) dias, a contar da data da vacinação.

Art.  3º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo Horizonte,
aos 12 (doze) dias do mês de abril de 1994.

Marcos Reis Araújo
Diretor-Geral, em exercício


