
?LL"iO DE ERR.lJ)lC";'ç..'\'O DA TúllERCLLOSE, ilRUCELOSE E LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA

EDITAL

o Diretor-Ge ra \ de A1imeJltaçin e Veterin'ria, fu saber que:

PL-\.l'iO DE El\R.lJ)ICAç...\.O DA BRUCELOSE DOS PEQUEi,OS RillvllNANlES

L' A ORCANIZAÇÃO DOS PRODUTORES PECuÁRIos (OPP) PARA A DEFESA SANITÁRIA DOS RUMINANTES
do CUI!\lARÁEs,
emcumprimento do estabelecido na Art_' L' er da Portaria 17812007, de 9 de Fevereiro, e suas alterações, vai promover
as acções sanitárias de rastreio da Tuberculose. lIrw:elose e Leucese Enzoów:a BOYÜtU e!ou vacinação da Brucelose
Bovina
2-' Estas acções incidirão sobre todos os bovinos elegíveis para rastreio, existentes nos lu"oaresabaixodiscriminado(s)
3-' Os propietários ou detentores dos animais deverão epresentã-los nos locais e horas aboiJcoindiI:ados, a fim de serem
submetidos às diversas intervenções sanitárias, sendo obrigados a apresentá-los de novo, no mesmo local, 72 horas depois
para efeitos de leitura elosresultados da prova da tuherculina.
4_'Os propietários ou detentores elosanimais devem apresentar o Passaporte, a fim de se proceder aos necessários registos
e actualização do mesmo.
5-' Excepto os animais destinados a abate imediato, todos os animais sujeitos a intervenção sanitária, ficarão em vigiláncJa
sanitária até ao conhecimento 00 resultados das análises, não devendo esta ultrapassar nunca um período de 45 dias, no
decurso dos quais não poderão ser vendidos, dados, trocados ou de qualquer forma eliensdos.
6-' Toelos os animais em que foi diagnosticada Tuberculose, Brucelose ou Leucose Enzoótica, serão submetidos a abate
sanitário pela Direcção de Serviços de Veterinária da Região no mais curto espaço de tempo, sendo conferido aos
proprietários a indemnização legala que tiverem direito.
7.' Os proprietários ou detentores elos animais a abater, peJas razões elonúmero anterior, ficam obrigados a apresentá-los
no dia, local e hora que, para o efeito lhes for determinado, pela Direcção de Serviços de Veterinária de Região.
8' As infracções ao presente Edital serão consideradas contra-ordenações e, como tal, punidas com coima de 249,40€ a
3.740,98€, ou até 44.891,81€, consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva nos termos elosDecretos-lei n.'114J99,
de 14 de Abril, n," 24412000, de 27 de Setembro e n," 27212000, de 8 de Novembro.

1.' A ORCANlZAÇÃO DOS PRODUTORES PEcuÁRIos (OPP) PARA A DEFESA SANITÁRIA DOS RUMINANTES
do cUIMARÃES,
em cumprimento do estabelecido no Art.' 1-' e 3' da Portaria n.' 17812007, de 9 de Fevereiro, e suas alterações, vai
promover as acções sanitárias de rastreio de rastreio elouvacinação da Brw:elose do. Peque"". Ruminante.
2.' Estas acções incidirão sobre todos os ovinos e caprinos, com mais de 6 meses de idade, (3 meses, no caso de vacinação
com REV-I) existentes nos lugares abaixodiscrirninado(s)
3.' Os proprietários ou detentores dos animais deverão apresentá-los nos locais e horas abaixo indcados, a fim de serem
submetidos às diversas intervenções sanitárias.
4.' Os proprietários ou detentores elosanimais devem apresentar o modelo 7l0lDGV (RED/OC), a fim de se proceder aos
necessários registos e actualização do mesmo.
5.' Excepto os animais destinados a abate imediato, toelos os animais sujeitos a intervenção sanitária, ficarão em vigilância
sanitária até ao conhecimento elo resultados das análises, não devendo este ultrapassar nunca um perioelo de 45 dias, no
deCUlSOdos quais não poderão ser vendidos, dados, trocados ou de qualquer forma alienados.
6.' Todos os animais em que foi diagnosticada Brucelose, serão submetidos a abate sanitário pela Direcção de Serviços de
Veterináriada Região, no mais curto espaço de tempo, sendo conferido aos proprietários a indemnização legala que tiverem
direito.
7.' Os proprietários ou detentores elos animais a abater, pelas razões elonúmero anterior, ficam obrigados a apresentá-los
na dia, local e bom que, pora o efeito lhes for determinado, pela Direcção de Serviços de Veterinária da Região.
8.' As infracções ao presente Edital serão consideradas contra-ordenações e, como tal, punidas com coima de 249,40€ a
3.740,98€, ou até 44.891,81€, consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva nos termos do Artigo 16' eloDecreto-lei
n,"24412000,de 27 de Setembro.
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MONTESINHOS 15.00
~""",,""l(·l1<!>~·'aUi:rEIRINMO- 9.3Q
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LUGAR00 BOCO OUTUBRO 9.30
SANTIAGO 15.00
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SP AIO ~UGA~ D.ºBARRAºq, 15,00


