
                                               PORTARIA Nº 083/93, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1993.

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A
BRUCELOSE.

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, para cumprimento do
que estabelece o artigo 2º,  inciso XXXIII,  do mesmo diploma legal,  combinados com o
artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, e com o artigo 1º e seu parágrafo único;
artigo 2º, inciso I, artigo 5º, incisos, II, IV e V; e artigo 9º 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  a  alta  incidência  da  brucelose  nas  regiões  do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,

considerando as elevadas perdas econômicas ocasionadas pela
doença, 

considerando  o  risco  de  propagação  da  brucelose  para  os
animais sadios,

considerando,  finalmente,  os  risco da transmissão da doença
dos animais para o homem,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  da  vacinação
contra a brucelose das bezerras de 3 (três) a 8 (oito) meses de idade a partir de 18 de
novembro de 1993, nos municípios abaixo relacionados: ABADIA DOS DOURADOS, ÁGUA
COMPRIDA,  ARAGUARI,  ARAPORÃ,  ARAXÁ,  CACHOEIRA  DOURADA,  CAMPINA
VERDE,  FLORIDO,  CAMPOS  ALTOS,  CANÁPOLIS,CAPINÓPOLIS,  CARMO  DO
PARANAÍBA,  CARNEIRINHO,  CASCALHO  RICO,  CENTRALINA,  COMENDADOR
GOMES, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, CONQUISTA, COROMANDEL,  CRUZEIRO DA
FORTALEZA,  DOURADOQUARA,  ESTRELA  DO  SUL,  FRONTEIRA,  FRUTAL,
GRUPIARA, GUIMARÂNIA, GURINHATÃ, IBIÁ, INDIANÓPOLIS, IPIAÇU, IRAÍ DE MINAS,
ITAPAGIPE,  ITUIUTABA,  ITURAMA,  LAGOA  FORMOSA,  LIMEIRA  DO  OESTE,
MATUTINA, MONTE ALEGRE DE MINAS, MONTE CARMELO, NOVA PONTE, PATOS DE
MINAS,  PATROCÍNIO,  PEDRINÓPOLIS,  PERDIZES,  PIRAJUBA,  PLANURA,  PRATA,
PRATINHA, PRESIDENTE OLEGÁRIO, RIO PARANAÍBA, ROMARIA, SÃO FRANCISCO
DE  SALES,  SÃO  GONÇALO  DO  ABAETÉ,  SÃO GOTARDO,  SACRAMENTO,  SANTA
JULIANA, SANTA ROSA DA SERRA, SANTA VITÓRIA, SERRA DO SALITRE, TAPIRA,
TIROS, TUPACIGUARA, UBERABA, UBERLÂNDIA E VERÍSSIMO.

Art. 2º - O criador fica obrigado a comprovar, no mínimo uma
vez por semestre, a vacinação de suas bezerras contra a brucelose.

§1º -  A comprovação da vacinação,  a que se refere o artigo
anterior,  será  feita  através  da  apresentação  de  certificado,  fornecido  pelo  Médico-
Veterinário responsável pela sua realização.



§2º - As bezerras vacinadas deverão ser identificadas com ferro
candente, no lado esquerdo da cara, com a letra V, acompanhada do último algarismo do
ano da vacinação, conforme o que determina a Portaria nº 23/76, de 20 de janeiro de 1976,
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

Art.  3º  -  O Médico-Veterinário que participar do programa de
vacinação contra a brucelose deverá obedecer as normas técnicas pertinentes, baixadas
por esta Autarquia.

Parágrafo  único.  O  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA,
reserva-se o direito de não considerar válida a vacinação realizada em desacordo com suas
normas técnicas.

Art. 4º - Para a comercialização de vacina contra a brucelose
será  exigida  a  apresentação  de  receita  de  Médico-Veterinário,  que  ficará  retida  no
estabelecimento comercial à disposição da fiscalização desta Autarquia.

Parágrafo único. O estabelecimento comercial  fica obrigado a
apresentar  à  Autarquia,  em  modelo  próprio,  comunicação  do  recebimento  de  vacinas
(CRV).

Art. 5º - A partir de 1º de abril de 1994, toda bezerra de 3 (três)
a  8  (oito)  meses  de  idade,  em  trânsito,  deverá  estar  acompanhada  do  certificado  de
vacinação contra a brucelose emitido pela Autarquia, inclusive para o ingresso em eventos
agropecuários.

Art. 6º - A partir de 1º de abril de 1994 a entrada na área de
campanha, de bezerra de 3 (três) a 8 (oito) meses de idade, só será permitida quando
vacinada e acompanhada do certificado de vacinação emitido por Médico-Veterinário.

Art. 7º - As Cooperativas e os estabelecimentos que recebem
ou industrializam leite ficam obrigados a exigir de seus fornecedores a comprovação da
vacinação contra a brucelose, no final de cada semestre, em cumprimento à determinação
constante do artigo 9º da Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  MA,  em  Belo
Horizonte, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



RETIFICAÇÃO  DA  PORTARIA  Nº  083/93,  QUE  ESTABELECE
CRITÉRIOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE.

Onde se lê no § 2º, do artigo 2º,... “com a letra  V, acompanhada
dos  dois  últimos  algarismos  do  ano  da  vacinação”...,  leia-se:...“com  a  letra  V,
acompanhada do último algarismo do ano da vacinação” .

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


