
PORTARIA Nº 131/94, DE 20 DE JULHO DE 1994.

BAIXA  NORMAS  COMPLEMENTARES  PARA  A
ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, 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 artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, e com os artigos 1º, 2º, inciso
VII, e 5º, inciso I, 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  os  graves  prejuízos  que  a  febre  aftosa  vem
causando aos pecuaristas mineiros, 

considerando que a presença da febre aftosa nos rebanhos é
fator impeditivo para o comércio de carne e de seus derivados,

considerando o compromisso do Estado de erradicar a febre
aftosa,  tendo em vista  Acordo firmado pelo Governo Federal  com as Comunidades
Internacionais para viabilizar a exportação de carne e de seus derivados,

considerando a necessidade do Estado de erradicar a febre
aftosa para ter condições de competir, em qualidade, com os Países que integram o
MERCOSUL,

considerando que compete à Autarquia, no regular exercício
de seu Poder de Polícia,  estabelecer normas para o rigoroso controle sanitário dos
rebanhos do Estado,

considerando,  finalmente,  que  a  implantação  de  nova
sistemática de vacinação contra a febre aftosa irá contribuir consideravelmente para a
diminuição  dos  custos  financeiros  dos  produtores,  sem comprometer  o  controle  da
doença,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica estabelecido o período de 1º (primeiro) a 20
(vinte) dos meses de maio e novembro para as etapas de vacinação contra a febre
aftosa no Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  Fica estabelecido que a vacinação dos bovinos e
bubalinos contra a Febre Aftosa, a partir  da etapa do mês de maio de 1995,  será,
obrigatoriamente, realizada com vacina contendo adjuvante oleoso.



Art.  3º  -  A  vacinação  a  que  se  refere  o  artigo  anterior
obedecerá os seguintes cirtérios: 

 I  -  No mês de MAIO -  vacinação de todos os bovinos e
bubalinos; 

II  -  No  mês  de  NOVEMBRO  -  vacinação  somente  dos
bovinos e bubalinos com até 30 (trinta) meses de idade.

§  1º  -  O critério  de  vacinação de que se trata  este  artigo
somente será adotado nas Delegacias Regionais que atingirem o índice mínimo de 80%
(oitenta por cento) dos bovinos e bubalinos vacinados nas 3 (três) últimas etapas de
vacinação.

§ 2º - A permanência do critério de vacinação a que se refere
este  artigo  fica  condicionada  à  manutenção  do índice  mínimo de 80% (oitenta  por
cento) dos bovinos e bubalinos vacinados, em cada etapa.

§  3º  -  O  não  cumprimento  do  estabelecido  no  parágrafo
anterior fará com que a Delegacia Regional retorne ao critério de vacinação semestral
de todos os bovinos e bubalinos de sua jurisdição, até que atinja, novamente, o índice
mínimo de 80% (oitenta por cento) em 2 (duas) etapas consecutivas.

§  4º  -  A  idade  mínima  para  a  vacinação  dos  bovinos  e
bubalinos contra a febre aftosa passa a ser, obrigatoriamente, a partir de 30 (trinta) dias
de idade.

§ 5º  -  Os critérios estabelecidos nos parágrafos anteriores
poderão  ser  alterados  a  qualquer  momento,  em  razão  do  surgimento  de  surtos
epidêmicos de febre aftosa.

Art.  4º  -  Para  a  comercialização  de  bovinos  e  bubalinos,
exceto  para  aqueles  destinados  ao  abate,  serão  exigidos  os  Cartões  de  Controle
Sanitário do comprador e do vendedor, indispensáveis para a emissão do Certificado de
Vacinação contra a febre aftosa.

Parágrafo  único.  É  facultado  ao  comprador  apresentar
xerocópia do Cartão de Controle Sanitário (C.C.S.).

Art. 5º - O Certificado de Vacinação de bovinos e bubalinos
contra a febre aftosa somente será emitido quando o vendedor estiver em dia com as 2
(duas) últimas vacinações, em etapas consecutivas.



Art. 6º - Os bovinos e bubalinos com até 18 (dezoito) meses
de  idade,  para  saírem  da  área  de  sua  respectiva  Delegacia  Regional,  serão,
obrigatoriamente,  vacinados  ou  revacinados  contra  a  febre  aftosa  com  fiscalização
direta  do  IMA ou por  pessoa física  ou jurídica  por  ele  credenciada,  a  partir  de  90
(noventa) dias do início da última etapa de vacinação.

Art. 7º - Fica estabelecido que, a partir de 90 (noventa) dias
do início de cada etapa de vacinação, todo bovino e bubalino menor de 18 (dezoito)
meses de idade, para participar de feira e leilão, será vacinado na entrada do recinto
com vacina contendo adjuvante oleoso.

Art. 8º - A partir de 1º (primeiro) de novembro de 1994, após
o término do evento, todas as instalações de recinto destinado à realização de feira e
leilão deverão ser desinfetadas, utilizando-se preferencialmente carbonato de sódio a
4% (quatro por cento).

Art.  9º  -  O trânsito interestadual de animais susceptíveis à
febre  aftosa,  bem como o trânsito  dos mesmos para os  frigoríficos credenciados à
exportação para a Comunidade Econômica Européia - CEE, deve obedecer o disposto
na  Portaria  nº  121,  de  29  de  março  de  1993,  do  Ministério  da  Agricultura,  do
Abastecimento e da Reforma Agrária.

Art. 10 - A partir de 1º (primeiro) de Novembro de 1994 só
será possível a realização de feira e leilão em municípios que atingiram o índice mínimo
de 80% (oitenta por cento) dos seus bovinos e bubalinos vacinados contra febre aftosa
na etapa de realização da vacinação.

§ 1º -  Só poderão participar de feira e leilão os bovinos e
bubalinos oriundos de municípios que atingiram o índice de vacinação mencionado
neste artigo.

§ 2º - Respeitado o disposto neste artigo, durante a etapa de
vacinação, poderá ser realizada feira e leilão de animais, respeitados os 7 (sete) dias
de vacinados.

§  3º  -  Para  a  realização  de  feira  e  leilão  na  forma  do
parágrafo  anterior,  o  Certificado  de  Vacinação  somente  será  emitido  na  sede  do
Escritório Seccional de origem dos animais.

§  4º  -  Será  permitida  a  realização  de  feira  e  leilão  em
Exposições Agropecuárias constantes no Calendário Oficial do IMA, durante etapa de
vacinação,  desde  que  os  animais  estejam  vacinados  no  mínimo  de  7  (sete)  e  no
máximo 30 (trinta) dias antes do evento.



Art.  11  -  A  Entidade  Promotora  de  feira  e  leilão  deverá
apresentar ao Escritório Seccional do IMA, quando for solicitar a AUTORIZAÇÃO para
promover o evento, Declaração firmada pelo seu Responsável Técnico, 15 (quinze) dias
antes de sua realização.

Art. 12 - A entidade Promotora de feira e leilão é obrigada a
afixar, em local visível ao público, o nome do seu Responsável Técnico.

Art. 13 - É obrigatória a presença do Responsável Técnico na
recepção dos animais  da  feira  ou  leilão,  a  partir  da  chegada do primeiro  animal  e
durante a realização do evento até a liberação do último animal participante.

Art. 14 - Além de outras sanções previstas na legislação em vigor, a inobservância do
disposto  nesta  Portaria  sujeitará  a  Entidade,  a  Firma  ou  a  Empresa  Leiloeira  às
seguintes penalidades:

  I - Advertência escrita, na ocorrência das seguintes faltas:

a) ausência do Responsável Técnico do recinto do evento;
b) falta de preenchimento dos Mapas de Entrada e Saída

dos bovinos e bubalinos;
c) descumprimento do prazo da entrega dos documentos

sanitários e financeiros, relativos ao evento realizado;
d) emissão incorreta dos Certificados de Vacinação contra

a febre aftosa;
e) outras faltas leves do mesmo nível.

II  -  Suspensão,  por  45  (quarenta  e  cinco)  dias,  quando
reincidente no disposto no inciso anterior ou quando cometer as seguintes faltas;

a) permitir a entrada e a saída dos bovinos bubalinos sem a
documentação sanitária;
b) desacatar a autoridade sanitária.

III  -  Em caso  de  reincidência  nas faltas  relacionadas no
inciso II o faltoso será punido com suspensão de 90 (noventa) dias.

IV  -  Será  suspensa  por  12  (doze)  meses  a  Entidade
Promotora,  a  Firma ou a Empresa Leiloeira  punida com pena de suspensão de 90
(noventa) dias, que vier a cometer qualquer outra falta mencionada nos incisos I, II e III
desta Portaria.



Art.  15  -  Não  será  concedido  registro  para  Entidade
Promotora, Firma ou Empresa Leiloeira de feira ou leilão quando seus proprietários ou
sócios estiverem vinculados à Entidade que teve seu registro suspenso pelo IMA.

Art.  16  -  O  leiloeiro  fica  obrigado  a  divulgar  as  normas
sanitárias do IMA e o nome do Responsável  Técnico pelo evento,  no momento da
leitura do regulamento da feira ou leilão.

Art. 17 - Fica revogado o artigo 7º da Portaria nº 041/93, de 2
de março de 1993, bem como as Portarias nº 078/93, de 8 de outubro de 1993; 107/94,
de 14 de março de 1994; e 111/94, de 12 de abril de 1994.

Art.  18  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo
Horizonte, aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral 


