
PORTARIA Nº 337/99 DE 23 DE JULHO 1999.

APROVA  NORMAS  PARA  O  INGRESSO  DE  ANIMAIS
SUSCETÍVEIS  À  FEBRE  AFTOSA  E  DE  SEUS  PRODUTOS  E
SUBPRODUTOS  NA  ZONA  TAMPÃO  DO  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS,  PROCEDENTES  DOS  ESTADOS  CLASSIFICADOS
COMO DE ALTO RISCO (BR-4) OU RISCO DESCONHECIDO (BR-
NC) E APROVA FORMULÁRIO.

Considerando  os  princípios  internacionais  que  regem  o
estabelecimento de zonas livres de doenças decorrentes do Código Zoossanitário Internacional
da Oficina Internacional de Epizootias e do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio; 

considerando  a  necessidade  de  se  adotar  medidas  sanitárias
especiais para a ampliação da zona livre de febre aftosa, com vacinação, no Brasil;

considerando a criação da zona tampão no Estado de Minas Gerais,
conforme Instrução Normativa nº 009, de 29 de junho de 1999, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento,  e  a  necessidade  de  adoção  de  medidas  sanitárias  para  a  manutenção  da
situação conquistada, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Anexo I, referente às Normas para o ingresso de
animais suscetíveis à febre aftosa e de seus produtos e subprodutos na zona tampão do Estado
de Minas Gerais, procedentes dos Estados classificados como de Alto Risco (BR-4) ou Risco
Desconhecido  (BR-NC),  conforme  classificação  do  Departamento  de  Defesa  Animal  do
Ministério da Agricultura, em 1998.

Parágrafo Único: Os Estados mencionados no caput deste artigo,
classificados como  de Alto Risco (BR-4) ou Risco Desconhecido (BR-NC) são: Bahia, Tocantins,
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará,  Rondônia,  Rio Grande do Norte,  Alagoas, Ceará,
Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Art.  2º - Aprovar o Anexo II,  referente ao Formulário de  Atestado
Zoossanitário  de  Origem  para  Ingresso  de  Animais  Suscetíveis  à  Febre  Aftosa  (bovinos,
bubalinos, suínos, ovinos e caprinos) na Zona Tampão do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo Único – O Formulário  de que trata o art.  2º,  quando
emitido pelo órgão oficial estadual de defesa sanitária animal, deverá conter, no cabeçalho, a
identificação do respectivo órgão estadual.

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/08/99.

   Registre-se, publica-se e cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  –  IMA,  em  Belo
Horizonte aos 23 (vinte três) dias do mês de julho de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral



ANEXO I 

NORMAS PARA O INGRESSO DE ANIMAIS SUSCETÍVEIS À FEBRE AFTOSA E DE SEUS
PRODUTOS E SUBPRODUTOS NA ZONA TAMPÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - O ingresso de animais suscetíveis à febre aftosa, na zona
tampão do Estado de Minas Gerais, somente será permitido: quando estiverem acompanhados
da Guia de Trânsito Animal – GTA, regularmente expedida por médico veterinário oficial do local
de  procedência,  juntamente  do  Atestado  Zoossanitário  de  Origem correspondente,  segundo
modelo aprovado.

Art. 2º - O ingresso de animais suscetíveis à febre aftosa na zona
tampão do Estado de Minas Gerais, procedentes de Estados classificados como de alto risco ou
risco desconhecido, somente será autorizado por uma das seguintes barreiras de fiscalização:

a) Rodovia MG 400, município de Formoso
b) Rodovia MG 030, município de Juvenília
c) Rodovia BR 122, município de Espinosa
d) Rodovia BR 116, município de Divisa Alegre
e) Rodovia BR 367, município de Salto da Divisa
f) Rodovia BR 418, município de Nanuque

Art.  3º  -  Os  animais  suscetíveis  à  febre  aftosa  deverão  ser
transportados em veículos apropriados, com piso de borrachão, limpos e desinfetados antes do
respectivo embarque.

§  1º  -  Será  dado  o  prazo de  um (1)  ano,  a  partir  da  data  de
publicação desta Portaria, para adaptação dos veículos com o piso de borrachão.

§  2º  -  O  veículo  será  desinfetado  e  lacrado  na  barreira  de
fiscalização do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA e o número do lacre constará na GTA.

CAPÍTULO II
DO INGRESSO DE BOVINOS E BUBALINOS

Art.  4º  -  O  ingresso  de  bovinos  e  bubalinos  para  cria,  engorda,
reprodução,  leilão  ou  exposição   somente  será  permitido  para  os  animais  que  atendam os
seguintes requisitos de natureza zoossanitária:

a) que estejam acompanhados de documento sanitário (GTA) que
ateste vacinação contra febre aftosa entre 7 e 365 dias para animais acima de 24 meses, 7 e
180 dias para animais entre 12 e 24 meses e entre 7 e 90 dias para animais até 12 meses. A
marca do produtor deverá constar na GTA;

b) que sejam procedentes de estabelecimento sem febre aftosa
por 120 dias, num raio de 25 Km sem febre aftosa por 90 dias;

c)  que  sejam procedentes  de  estabelecimento  que  cumpriu  as
duas últimas etapas de vacinação contra febre aftosa;

d)  os  bovinos  e  bubalinos  serão revacinados,  independente  da
faixa etária e da data da última vacinação, mediante acompanhamento pelo Serviço Oficial, e
submetidos à quarentena de pelo menos 14 dias no estabelecimento de destino;

e) a propriedade receptora de animais suscetíveis à febre aftosa
(bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos), procedentes de estados classificados como de
alto risco ou risco desconhecido, ficará proibida de comercializar com a área livre por um mínimo
de 2 anos, a partir da data da última entrada dos animais na propriedade;

f)  Produtores  da  zona  tampão  que  adquirirem  animais  de
propriedades nas condições descritas na alínea “e”, ficarão também proibidos de comercializar
seus animais com a zona livre por um período mínimo de 2 anos, a partir  da data da última
entrada dos animais na propriedade;

g) Nos casos citados nas alíneas “e” e “f”, os produtores terão o
Cartão de Controle Sanitário trocado da cor azul para a cor amarela;

h)  Os  animais  suscetíveis  à  febre  aftosa  (bovinos,  bubalinos,
suínos, ovinos e caprinos) serão submetidos aos testes laboratoriais para febre aftosa, definidos



pelo  Departamento  de  Defesa  Animal,  quando  destinados  à  eventos  agropecuários  de
importância nacional.

Art.  5º  -  O  ingresso  de  bovinos  e  bubalinos  para  abate  imediato
somente  será  permitido  para  os  animais  que  atendam os  seguintes  requisitos  de  natureza
zoossanitária:

a) que estejam acompanhados de documento sanitário (GTA) que
ateste vacinação contra febre aftosa entre 7 e 365 dias para animais acima de 24 meses. A
marca do produtor deverá constar na GTA;

b) que sejam procedentes de estabelecimento sem febre aftosa
por 60 dias, num raio de 25 Km sem febre aftosa por 30 dias;

c)  que  sejam procedentes  de  estabelecimento  que  cumpriu  as
duas últimas etapas de vacinação contra febre aftosa;

d)  o  veículo transportador  deverá ser  desinfetado no frigorífico,
após o desembarque dos animais;

e) que sejam abatidos em frigoríficos com inspeção oficial.

CAPÍTULO III
DO INGRESSO DE OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS

Art. 6º - O ingresso de ovinos, caprinos e suínos para cria, engorda,
reprodução,  leilão  ou  exposição  somente  será  permitido  para  os  animais  que  atendam aos
seguintes requisitos de natureza zoossanitária:

a) que sejam procedentes de estabelecimento sem febre aftosa
por 120 dias, num raio de 25 Km sem febre aftosa por 90 dias;

b)  quando  procedentes  de  propriedades  que  tenham  também
bovinos  e  bubalinos,  a  propriedade  deverá  estar  em  dia  com  as  duas  últimas  etapas  de
vacinação contra febre aftosa para os bovinos e bubalinos;

c)  quando  procedentes  de  propriedades  que  tenham  também
bovinos e bubalinos,  na GTA deverá constar  a data da última vacinação contra febre aftosa
referente  aos bovinos e bubalinos;

d) os ovinos, caprinos e suínos serão submetidos à quarentena de
pelo menos 14 dias no estabelecimento de destino. 

Art. 7º- O ingresso de ovinos, caprinos e suínos para abate imediato
somente  será permitido  para  os  animais  que atendam aos seguintes  requisitos  de  natureza
zoossanitária:

a) que sejam procedentes de estabelecimento sem febre aftosa
por 60 dias, num raio de 25 Km sem febre aftosa por 30 dias;

b)  quando  procedentes  de  propriedades  que  tenham  também
bovinos e bubalinos,  na GTA deverá constar  a data da última vacinação contra febre aftosa
referente aos bovinos e bubalinos;

c)  o  veículo  transportador  deverá  ser  desinfetado no frigorífico,
após o desembarque dos animais.

CAPÍTULO IV
DO INGRESSO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Art.  8º  -  O ingresso de produtos  e subprodutos  de origem animal
somente será permitido desde que sejam obtidos em estabelecimento com Serviço de Inspeção
Federal – SIF.



ANEXO II

(cabeçalho)  

ATESTADO ZOOSSANITÁRIO DE ORIGEM PARA INGRESSO DE ANIMAIS
SUSCEPTÍVEIS À FEBRE AFTOSA (BOVINOS, BUBALINOS, SUÍNOS, OVINOS E

CAPRINOS) NA ZONA TAMPÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADICIONAL À GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL(G.T.A) Nº  _____________________

LOCAL DE ENTRADA/MG:  _________________________________________________

                                           

1 – CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS
1.1 – Espécie
        Bovinos/Bubalinos                  Suínos               Caprinos             Ovinos                    

ATÉ 4 MESES 4 – 12 MESES 12 – 24 MESES 24 – 36 MESES + 36 MESES TOTAL
M F     M F M F M F M F M F

              

TOTAL POR EXTENSO :

FINALIDADE:
      abate imediato              cria/engorda            cria/reprodução                 leilão                   exposição

Atesto, para fins de ingresso na zona tampão do Estado de Minas Gerais, que os animais
acima identificados,  estão de  acordo com o que estabelece  a Portaria  nº.  337 de,  23/07/99,  do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, e que:

1 –       Atendem às condições definidas no art. 4º, alíneas “a”, “b” e ”c” 

2 -        Atendem às condições definidas no art. 5º, alíneas “a”, “b” e “c”.

3 -       Atendem às condições definidas no art. 6º, alíneas “a”, “b” e “c”.

4 -       Atendem às condições definidas no art.7º, alíneas “a” e “b”.

5 -       Foram submetidos aos exames laboratoriais conforme exigido no art. 4º, alínea “h”.

-  Os  bovinos  e  bubalinos  para  cria/engorda/reprodução/leilão/exposição  serão  revacinados,
independente da faixa etária e da última vacinação, e submetidos à quarentena de pelo menos 14
dias no estabelecimento de destino.
- Os ovinos, caprinos e suínos para cria/engorda/reprodução/leilão/exposição serão submetidos à
quarentena de pelo menos 14 dias no estabelecimento de destino.
– Este atestado somente é válido para ingresso pelo local indicado acima.
– Este atestado é válido por 10 dias a partir da data de emissão e deverá acompanhar a GTA.

Local e data: _____________________________,_____ de ______________ de ______.

Carimbo e assinatura do Médico Veterinário Oficial: _________________________________
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