
PORTARIA Nº 154/94, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994.

CRIA O PROGRAMA DE CONTROLE E DE ERRADICAÇÃO DE
PESTE SUÍNA CLÁSSICA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, 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, e de acordo com a
Portaria nº 152, de 14 de setembro de 1994, da Secretaria de Defesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária, para atender o disposto
no artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando a inexistência de registro de focos de Peste Suína
Clássica nos últimos 4 (quatro) anos no Estado,

considerando  que  a  infra-estrutura  do  serviço  de  vigilância
sanitária  animal  do Estado é compatível  com a exigência do programa nacional  de
controle e de erradicação da peste suína clássica, 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Controle e de Erradicação da
Peste Suína Clássica, através da adoção de critérios de controle de Erradicação da
Peste Suína clássica, da adoção de critérios de controles sanitários estabelecidos para
Área I, “livre de vacinação contra Peste Suína Clássica”, em todo o território do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2º - Fica proibida, a partir de 1º (primeiro) de março de 1995,
toda e qualquer comercialização de vacina contra Peste Suína Clássica para uso no
Estado de Minas Gerais.

Art.  3º  -  Fica,  igualmente,  proibida,  a  partir  de  1º  (primeiro)  de
março de março de 1995, a vacinação contra Peste Suína Clássica no Estado de Minas
Gerais.

Art. 4º - É tornada obrigatória a notificação a esta Autarquia dos
casos suspeitos de Peste Suína Clássica.

Art. 5º - Todos os animais da espécie suína, em trânsito no Estado
de  Minas  Gerais,  devem  ser  acompanhados  do  Certificado  de  Inspeção  Sanitária
Animal  (CISA) ou de Guia de Trânsito (GT),   que comprove o estado sanitário dos
mesmos.



Parágrafo único. O certificado de Inspeção Sanitária Animal (CISA)
ou a Guia Trânsito  (GT),  emitidos pelos servidores desta Autarquia,  somente serão
expedidos  mediante  a  comprovação  do  recolhimento  da  contribuição  devida  pelo
suinocultor ao Fundo Regional de Controle Sanitário da Suinocultura Brasileira - Região
de Minas Gerais.

Art. 6º - Ficam os frigoríficos e os estabelecimentos que abatem
suínos obrigados a exigir  do suinocultor  o  Certificado de Inspeção Sanitária  Animal
(CISA) ou a Guia Trânsito (GT), indispensável para o abate de suínos.

Parágrafo único. Os documentos mencionados neste artigo devem
ficar nos abatedouros à disposição da fiscalização sanitária desta Autarquia.

Art. 7º - Todas as granjas de suínos do Estado de Minas Gerais
ficam obrigadas a se cadastrarem nesta Autarquia até o dia 31 (trinta e um) do mês de
março de 1995.

Art. 8º - Fica proibida a entrada no Estado de Minas Gerais de
suíno procedente de Estado que não esteja incluído na Área I, “livre de vacinação a
Peste  Suína  Clássica  e  das  Granjas  GSMD  (Granjas  de  Suínos  com  Mínimo  de
Doenças).

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos nas datas mencionadas em seus respectivos artigos.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


