
PORTARIA Nº 078/93, DE 8 DE OUTUBRO DE 1993.

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A
FEBRE AFTOSA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSITITUTO  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 junho 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 a exportação de carne e de seus derivados, 

considerando a necessidade do Estado 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 do
seu  Poder  de  Polícia,  estabelecer  normas  para  o  rigoroso  controle  sanitário  dos
rebanhos, 

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecido que a vacinação contra a febre aftosa
no  Estado  de  Minas  Gerais,  independentemente  do  tipo  de  adjuvante  utilizado  na
imunização dos bovinos e bubalinos, obedecerá o seguinte critério:

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

II  -  No  mês  de  NOVEMBRO  -  Vancinação  com  até  30
(trinta) meses de idade.



§ 1º - O critério de imunização de que trata este artigo somente
será adotado nas Delegacias Regionais que tiverem atingido o índice mínimo de 80%
(oitenta por cento) dos bovinos e bubalinos vacinados nas 03 (três) últimas etapas de
vacinação. 

§ 2º - A permanência do critério de imunização a que se refere
este artigo fica na dependência da manutenção do índice mínimo de 80% (oitenta por
cento) de 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, até que atinja, novamente, o índice mínimo de 80% (oitenta por
cento) em 2 (duas) etapas consecutivas.

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

Art. 2º - 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.  3º  -  O  Certificado  de  Vacinação  de  bovinos  e  bubalinos
somente será emitido quando o vendedor estiver em dia com as 02 (duas) últimas
vacinações, em etapas consecutivas.

Art.  4º  -  O  trânsito  interestadual  de  animais  susceptíveis  à
doença  e  o  trânsito  dos  mesmos  para  os  frigoríficos  credenciados  à  exportação,
obedecerá o disposto na Portaria nº 121, de 29 de março de 1993, do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 8 (oito) dias do mês de outubro de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


