
PORTARIA Nº 318/99, DE 27 DE JANEIRO DE 1999.

PROIBE O INGRESSO DE ANIMAIS ORIGINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

O   DIRETOR-GERAL   DO   INSTITUTO   MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I  e XI,  do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, tendo em vista o disposto no artigo 2º da Lei nº
10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando a atual situação epidemiológica da febre aftosa no Estado
de Minas Gerais, com ausência da doença há 32 meses, 

considerando a necessidade de se adotar medidas sanitárias específicas
para a manutenção dessa condição e posterior reconhecimento pela Oficina Internacional de
Epizootias- OIE, de “Zona Livre com Vacinação”,

considerando  a  informação  oficial  do  Ministério  da  Agricultura  e  do
Abastecimento-MA,  a  respeito  da  atual  situação  dos  focos  de  febre  aftosa  ocorridos  no
município de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul,

considerando, ainda, as medidas sanitárias emergenciais adotadas para
eliminação  dos  referidos  focos,  compreendendo  o  sacrifício  dos  animais  doentes  e  seus
contatos,

considerando,  finalmente,  o  risco  de  transmissão  da  doença  aos
rebanhos do Estado de Minas Gerais, por intermédio de animais e produtos de origem animal,
contaminados com o vírus da febre aftosa,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Proibir  o  ingresso,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  de  animais
susceptíveis à febre aftosa (bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, e caprinos), provenientes do
município de Naviraí/MS.

Art. 2º - Proibir o ingresso, no Estado de Minas Gerais, de carne fresca
(in natura) das espécies susceptíveis à febre aftosa, procedentes do município de Naviraí/MS.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga
a Portaria nº 317/99, de 20 de janeiro de 1999.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo  Horizonte,
aos 27(vinte e sete) dias de janeiro de I999.

Eduardo Antônio Pinto Campelo
Diretor-Geral


