
PORTARIA Nº 149/94, DE 21 DE OUTUBRO DE 1994.

BAIXA  NORMAS  PARA  A  ETAPA  DE  VACINAÇÃO  CONTRA
FEBRE AFTOSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 1994.

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 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 carnes e derivados, 

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

considerando,  entretanto,  que  compete  à  Autarquia  estabelecer
normas para o rigoroso controle  sanitário  dos rebanhos,  adequando suas ações às
situações emergenciais, 

considerando,  porém,  que  a  seca  que  assola  o  Estado  e  em
especial  a  região  do  Triângulo  Mineiro  está  a  recomendar  providências  técnicas
destinadas  à  preservar  os  rebanhos  que  se  encontram  altamente  debilitados
fisicamente e sem condições de manejo,

considerando, também, o significativo índice de mortalidade dos
rebanhos  por  falta  de  alimentação,  bem como  as  reivindicações  das  entidades  de
classe,

considerando,  finalmente,  a  necessidade  de  adiar  a  etapa  de
vacinação do mês de novembro próximo para atender situação de emergência,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica adiada a etapa de vacinação contra a febre aftosa do
período de 1º (primeiro) a 20 (vinte) de novembro de 1994 para o período de 28 (vinte e



oito) de novembro a 16 (dezesseis) de dezembro de 1994, nos municípios da região do
Triângulo mineiro, que compõem as Delegacias Regionais de Uberaba e Uberlândia.

Parágrafo  único.  Os  pecuaristas,  que  estejam  com  os  seus
rebanhos em condições físicas para serem submetidos à vacinação, devem procurar a
autorização junto ao Escritório Seccional de sua jurisdição, para efetuarem a vacinação
no período de 1º (primeiro) a 20 (vinte) de novembro de 1994.

Art.  2º  -  Nos  municípios  jurisdicionados  às  demais  Delegacias
Regionais  a  etapa  de  vacinação  será  realizada  de  1º  (primeiro)  a  20  (vinte)  de
novembro  de  1994,  nos  termos  da  Portaria  nº  131/94,  que  baixa  normas
complementares para a erradicação da febre aftosa, podendo os respectivos Delegados
Regionais prorrogarem este prazo, de acordo com as necessidades locais.

Art. 3º - Para a realização de leilões nos municípios onde ocorrer
alteração da etapa de vacinação, todos os bovinos e bubalinos, acima de 30 (trinta)
dias de idade, deverão ser vacinados na recepção, utilizando-se vacina com adjuvante
oleoso.

Art.  4º  -  Fica  proibido  o  trânsito  de  bovinos  e  bubalinos  nos
municípios  da  jurisdição  das  Delegacias  Regionais  de  Almenara,  Teófilo  Otoni,
Governador Valadares, Ponte Nova, Juiz de Fora, São Gonçalo do Sapucaí, Passos,
Oliveira,  Bambuí,  Patrocínio,  Unaí,  Curvelo,  Montes  Claros  e  Belo  Horizonte,  para
participarem  de  leilões  nos  municípios  pertencentes  às  Delegacias  Regionais  de
Uberaba e Uberlândia.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
tendo validade até o dia 17 (dezessete) de dezembro de 1994.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 21 ( vinte e um) dias do mês de outubro de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


