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j) Fomentar a operacionalizac;ao e a implementac;ao da

j) Apoiar tecnicamente os membros do CNAM no exer-

Plataforma de Acc;ao de Beijing e de políticas do
Governo no ambito da mulher e género, agindo
como impulsionador do seu cumprimento nos
diversos sectores de actividades social e econ,ómica do país.
k) Formular pro postas sobre políticas e programas em
prol da mulher em áreas ainda nao definidas,
visando o alcance da igualdade em todos os
domínios;
1) Aprovar os planos e programas de actividades do
CNAM.

'cício das suas func;oes;
g) Convocar, por ínstru9ao da Presidente, as sess5es do
CNAM e assegurar todo o apoio técnico e logístico
ao funcionamento das mesmas;
h) Elaborar os relatórios do CNAM em colabora9ao com
os membros do Conselho Técnico, bem como as
agendas de trabalho e as sínteses das sessoes;
i) Mobilizar recursos materiais e financeiros para a iroplementac;D.o dos programas do CNAM;
j) Gerir os recursos financeiros e materiais afectos ao
CNAM;
k) Realizar a gestuo e administrac;ao dos recursos humanos afectos ao Secretariado Exequtivo;
l) Cumprir outras tarefas que Ihe forem atribuídas pela
Presidente.

ARTlGO

5

(Funclonamento do CNAM)

1. O Conselho Nacional para o Avan<;o da Mulher reúne-se,
em sessoes ordinárias, de tres em tres meses, e extraordinariamente, quando for necessário, sendo convocadas e dirigidas
pela Presidente.
2. Pode m participar nas actividades clo ColÍselho Nacional
para o AvanC;o da Mulher representantes de órgaos do aparelho de Estado, instituiyoes ou entidades de direito público
ou privado, consoante a natureza do trabalho a realizar e
quando especialmente convidados para o efeito.
3. Compete a respectiva Presidente aprovar, ouvido o
CNAM, o Regulamento Interno do Conselho Nacional para
O Avanc;o da Mulher, bem como as normas de funcionamento
do Secretariado Executivo.
ARTlGO

6

ARTlGO 9

(Conselho Técnico)

1. Junto do Secretariado Executivo funciona um Conselho
Técnico composto por técnicos de todos os Ministérios e de
instituic;5es públicas, designados pelos respectivos dirigentes.
2. Os membros do Coliselho Técnico a que se refere o presente artigo sao designados pelos dirigentes dos órgaos ou
instituic;Cíes de prover¡iéncia.
3. O Conselho Técnico é dirigido pelo Secretárío Executivo.
ARTIGO 10

(Órgaos dO CNAM)

(Encargos com o funclonamento do CNAM)

Sao órgaos do CNAM o Secretariado Executivo e o Conselho Técnico.

Os encargos com o funcionamento do CNAM serao suportados por uma dotac;ao específica do orgamento atribuído ao
Ministério da Mulher e Coordenaí;ao da ACQao Social.

ARTIGO

7

(Secret¡¡rlado Executlvo)

1. O Secretariado Executivo é o órgao de gestao técnica e
de dinamizaC;ao das actividades acometidas ao Conselho Nacional para o Avanc;o da Mulher.
2. O Secretariado Executivo integra, além do Secretário
Executivo que o dirige, um corpo de quadros técnicos e funcionários dos servic;os de apoio, em número e perfil ~ determinar em diploma específico.
3. O Secretariado Executj.vo é designado, em comissao de
servic;o, pela Presidente do CNf\M.
ARTlGO

8

ARllGO

11

(Sl!)nhas de presen~a)

Pela sua participac;ao efectiva nas sessoes e demais reuniCíes, os membros do CNAM referidos nas alíneas i) a m)
do artigo 2 e do seu Conselho Técnico terao direito a senna
de presenc;a de valor a determinar por despacho conjunto das
Ministras da Mulher e Coordenac;uo da Acc;ao Social e do
Plano e Financ;as.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, a 1 de Abril de 2004.
Publique-se.
A Primeira-Ministra, Luísa Días Diogo.

(Competencias do Secretariado Executivo)

Aa Secretariado Executivo compete:
a) Coordenar as actividades do Conselho Técnico, sob
orientac;ao da Presidente;
b) Assegurar o apoio técnico e administrativo das actividades do CNAM;
e) Preparar pro postas de planos, programas ou projectos
do CNAM, com base na Plataforma de Acc;ao de
Beíjing e das políticas do Governo no ambíto da
mulher e género, bem como nas contribuic;5es dos
sectores intervenientes, e submete-Ios a apreciac;uo
da Presidente do CNAM;
d) Elaborar documentos contendo pI'Opostas ou recomendac;5es a serero submetidos aos órgaos ou
entidades competentes;
e) Recolher e sistematizar toda a informac;ao relativa ao
controlo das actividades dos membros do CNAM
e apresentá-Ia a Presidente;

Decreto

n.o 8/2004

de 1 de Abril

O desenvolvimento que se vem regislando no sub-sector
pecuário exige a reformulac;1io das normas actualmente em
vigor, de forma a compatibilizá-las com as necessidades de
vigiláncia epidemiológica e controlo de doen~as dos animais
em Mo~ambique e tornar mais precisos e rigorosos os procedimentos a adoptar.
Nestes termos, e ao abrigo da competencia alribuídt\ pela
alínea e) do n.O 1 do artigo 153 da Constituic;uo da República,
o Conselho de Ministros decreta:
Artigo 1. É aprovado o Regulamento de Sanidade Animal,
anexo ao presente Deoreto e que dele faz 'parte integrante.
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Art. 2. Compete ao Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural aprovar as normas complementares que se
mostrem necessárias ti implementa<;ao do presente Decreto.
Art. 3. Sao revogados os regulamentos e restantes normas
anteriormente'publicados sobre a matéria.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, a 1 de Abril de 2004.
Publique-se.

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo.

Regulamento de Sanidade Animal
CAPÍTULO)

Objecto, definiyóes, obJectivos e ambito
ARTIGO 1

Objecto

O presente Regulamento estabelece normas para a vigiláncia
epidemiológica e controlo de doen<;as dos animais em Mo'fambique.
2

ARTlGO

Defini~oes

Para efeitos do disposto no presente diploma, entende-se
por:
l. Agente de doen~a - prHio, vírus, bactéria, fungo, parasita,
outro organismo ou substancia susceptível de causar
doen'fa.
2. Animal - mamífero, ave, abelha, réptil ou anfíbio,
incluindo a sua carca'fa.
3. Animal em risco - qualquer animal biologicamente
em risco de contrair a doen'fa.
4. Animal de capoeira - ave ou mamífero de pequeno
porte, destinado ti alimentaqÍÍo humana ou fins recreativos.
5. Animal de laboratório __ animal especificamente reproduzido, criado e mantido para fins de diagnóstico e
investigaqao laboratoria!.
6. Animal experimental - anima! de qualqucr espécie
criado em condiqoes normais de produqao e utilizado
para fins experimentais.
7. Animal de consumo - ap:mal doméstico da espécic
bovina, arietina, caprina, suína, equina e bufalina
assim como leporídeo, ave e animal selvagem.
8. Animal positivo - animal que é positivo a um teste
de diagnóstico aprovado pela Autoridade Veterinária,
para efeitos de apuramento do seu estado de saúde.
9. Animal selvagcm -- mamífero, ave e féptil pertencentes a .~spécies nao domesticadas, que vivendo' em
regime de liberdade, cativciro ou domiciliado, se destinam a fins científicos, económicos Ol! recreativos.
10. Animal suspeito - todo o animal que apresente sinais
de doen<;:a "in vivo" ou "püst-mortem" ou que tenha
resultado positivo a um teste de diagnóstico aprovado
pela Autoridade Veterinária, ou qne tenha entrado em
contacto com um animal infectado.
11. Arrolam~nto - contagem geral das espécies pecuárias, realizada pela Autoridade VeteriRária num determinado período definido por aqueja.
o

12. Assistencia veterinária - actividade remunerada de
presta<;ao de serviqos de saúde e produqÍÍo animal.
l3. Autoridade administrativa - todo o órgao ou agente
do Estado e dos demais entes públicos, aos quais,
para o desempenhü de atribui'foes de natureza administrativa, sob a forma de actos jurídicos, a ordem
jurídica confere poderes públicos.
14. Autoridade saQitária - agente dos Serviqos de Saúde
no exercício de fun<;oes de inspecqao e fiscaJizaqao
sanitária.
15. Autoridade veterinária - Ministério da Agricultura
e Dcsenvolvimento Rural, através da DirecqÍÍo Nacional de Pecuána.
16. Aviátio - estabelecimento destinado a criaqao, reprodu<;:ao e selecc;ao de aves e produ<;:ao de ovos.
17. Benefida¡;ao - processo que consiste em preparar,
desinfectar ou expurgar produtos e subprodutos de origem animal, despojos, forragens, instalaqoes, equipamentas e transportes, com a finalidade de os valorizar
para determinados fins ou ainda torná-los inócuos.
18. Carne - tecido muscular das espécies animais comestfveis, com vasos, nervos, tend6es e aponevroses, gorduras e ossos adjacentes; genericamente a expressao
"carne" abrange também miudezas .
19. Carca~a - corpo da res despojado da pele (ruminantes e equinos) ou pelo (suínos) e de todos os órgaos
internos (com excepqao dos rins) e depois de desprovido da cabeqa e extremidades locomotoras (excepto
nos suínos).
20. Caso - animal afectado por doen<;:a infecciosa, parasitária ou de origem tóxica.
21. Caso importado - caso introduzido no território nacional, proveniente de outro país.
22. Certificado vcterinário - documento emitido pela
Autoridade Veterinária para efeitos de certificaqao do
estado sanitúrio dos animais ou da salubridade dos
produtos e subprodutos animais, seus despojos, produtos biológicos e forragens, garantindo que estes nao
constituem veículo de qualquer agente susceptíveI de
infectar outros animais ou homens, especificandQ os
testes de diagnóstico a que foram submetidos, assim
como as vac:inaqocs realizadas (no caso de animais
vivos).
23. Certificado veterinário internacional - documento
emitido por Veterinário Oficial do país exportador.
para efeitos de certificac;ao do cstado sanitário· dos
animais ou ca salubridade dos produtos e subprodutos
animais, seus despOJOs, produtos biológicos, e forragens, garantindo que nao constituem veículo de qualquer agente susceptíveI de infectar 0\ltros animais ou
homens. especificando os restes de diagnóstico a que
foram submetidos, assim como as vacinaqoes realizadas (no caso de animais vivos).
24. Classe aniulal - grupo de animais que possuem as
mes mas características de idade e sexo.
25. Concentra~ao de animais - ajuntamento de animais,
de urna ou mais espécics. de um 011 mais proprietários,
em iocal expressamente designado pela Autoridade
Veterinária.
26. Contentor - dispositivo para transporte de animais,
seus produtos, subprodutos, despojos e forragens.
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27. Controlo veterinário - qualquer controlo ffsico ou
formalidade administrativa relativos aos animais ou
produtos de origem animal e que visa. directa QU indirectamente, assegurar a protec~ao da saúde pública
ou animal.
28. Curral - qualquer estabelecimento, constru~ao ou, no
caso de uma cria~ao ao af Iivre\ qualquer local ande
os animais sejam mantidos. criados ou manipulados.
29. Desinfec!rao - procedimento aplicadq, depois da Hmpez a física, destinado a destruir os agentes patogénicos responsáveis pelas doen~as dos animais, incIuindo
ZQonoses. Isto aplica-se. a instala~oes. veículos e diferentes objectos que pOflsam ter sido directa ou indirectamente contaminados.
30. DesinsectizR!rao - ac~ao destinada a [eliminar artrópodes que podem causar doen!ras ou sao potenciais
vectores de doen~as, inc\uindo zoonoses.
31. Despojos - as partes do corpo do animal utilizáveis
em qualquer fim industrial nao alimentar (pele. cerdas.
unhas, cornos e penas, defesas e f~neras).
32. Doen!rR - disfuncao ou perturbacao dá funcao- normal
de qualquer órgao ou do corpo de qualquer animal.
causado por qualquer protozoário, bactéria. virus.
fungo. priao. riquetsia, parasita. outro organismo.
33, Doen~a epidémica - doenca cuja expansao nao é previsfvel e que ocorre num determinado momento e
espa~o. excedendo a frequencia normal esperada (mais
de duas Vezes o desvio padrao acima da média).
34. Destrui!riio - abate e destruicao por enterramento ou
incineracao de um animal ou carca¡;a de um animal.
produto. subproduto. despojo. forragem, material biológico ou patológico, por razoes de ordem sanitária.
35. Emballlgem - invólucro destinado a conserv¡\r. preservar de conspurca~ao e tornar mais manejáveis
produtos, suhprodutos e despojos animais, bem como
forragens e produtos biológicos.
36. Embriao - óvulo de animal fecundado e viável.
37. Explora!rao pecuária - actividade desenvolvida num
estabelecimento, constru~ao ou, no caso de um" cria~~o ao ar livre. qualquer local ande os animais sao
mantidos, criados ou' manipulados.
38. Feira - local destinado a exposiCao e/ou comercializac¡:ao de animais sob controlo da Auloridade Veteritlária.
39. Foco de doen~ epidémica - área onde foi declarada
uma doenca epidémica da lista A ou B da "Office
International des Epizooties" (O.I.E) ou da' lista de
doenc¡:as de declarac¡:iio obrigató'ria em Moc¡:ambique,
ou ocom!ncia de urna dessas doenc;as, envolvendo
um ou maís anímais.
40. Forragens - produtos destinados a alimentac¡:ao dos
animais. qualquer que seja a sua natureza.
41. Gado - animais domésticos das espécies bovina,
bufalina, arietina, caprina, suína, equina, asinina e
seus híbridos.
42. Incidencia - número de novos casos de uma doen¡;a,
registados numa dada popula¡;ao em risco. durante um
intervalo de tempo determinado e numa área geográfica definida.
43. Infecc¡:ao - presenc¡:a do agente infeccioso no animal
com ou sem altera¡;iío visível do seu estado de saúde.
44. Inspector - Médico Veterinário ou técnico designado
para realizar inspecc¡:¡¡o veterinária.
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45. Laboratório de referencia - Laboratório reconhecido
pelo Estado. com competencia exclusiva para realizar
o controlo de qualidade e outros testes de diagnóstico.
exigidos para certificac¡:ao, importac¡:ao e exporta¡;1io
de animais, seu s produtos, subprodutos e produtos
biológicos.
46. Lista "A" - lista de doencas de carácter transmissível, definida pela OJ.E., que tem um potencial' de
disseminac¡:ao rápida para al6m das fronteiras nacionais, com sérias consequencias sócio-económicas ou
em saúde pública, que sao de maior importancia no
comércio internacional de animais e produtos de
origem animal, que consta do Anexo 1 ao presente
Regulamento.
47. Lista "B" - lista de doencas de carácter transmissível, definida pela OJ.B.. que sao consideradas de
importancia sócio-económica e/ou em saúde pública
no país, e que tem significancia no transito de animais
e produtos de origem animal, que consta do Anexo 1
ao presente Regulamento.
48. Lista de doen~as de declara~a!> obrigatória - lista de
doenC;as de declarac;!lo o~rigatória em Moc;ambique,
que inclt¡i as doenc¡:as das listás A e B da OJ.E. e da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) e oulras doencas que constam do Anexo 1
. ao presente Regulamento.
49. Licen~B de transito - autorizac¡:ilo escrita em impresso
próprio, emitida pela Autoridade Veterinária, para desloCa9ao de animais, seus produtos, subprodutos. despojos, forragens, produtos biológicos e patológicos de
um local para outro. dentro do país.
50. Licen!ra de importa~ao - autorizaC;ao escrita em
impresso próprio. emitida pela Autoridade Veterinária.
para a importa¡;ao de animais, seus produtos, subprodutos, despojos, forragens, produtos biológicos e
patológicos originários de outro país.
51. Locllis de abate - locais autorizados pela Autoridade Veterinária. onde se procede ao abate de animais
destinados ao consumo lJúblico .
52. Matadouro - instalac¡:oes dotadas de equipamento
adequado, ande se proced~ ao abate, preparac¡:ao, conserva¡;ao e distribuiQao da carne de animais para
consumo público o~ processamento industrial.
53. Material patológiC;o - amostras de material obtidas de
animais vivos ou mortos. que contem ou se suspeita
conterem agentes infecciosos 0\.1 parasitários.
54. O. l. E. - "Office International des Epizooties", Organizac¡:ao Mundial de Sanidade Animal, criada em 1924
e com a sua sede em Paris, FranC;a.
55. Parque de quarentena - instalac¡:ao ou local ande é
realizada a quarentena.
56. Popula9ao animal em risco - conjunto de animais
com as mesmas características físicas e biologicamente susceptíveis de contrair infec¡;ao por um ou
mais agentes infecciosos ou parasitários.
57. Porta de entrada 00 saída - fronteira terrestre, portas
ou aeroportos por onde é permitida a entrada ou saída
de animais, seus produtos, subproc,iutos, despojos,
troféus, forragens e produtos biológicos.
58. Prevalem:ia - número de casos de doenc;a ou inrec¡;ao,
detectados por exame clínico, Ol! testes de laboratório
aprovados, numa determinada popula¡;ao an'imal, num
dado momento e numa área geográficu definida.

I DE ABRIL DE 2004

106-(29)

59. Produtos animais - substáncias obtidas directamente
dos animais com vista a sua utilizaqao, tanto para fíns
alimentares, como industriais.
60. Produtos biológicos - reactivos biológicos, soros, vacinas e material genético de origem microbiana, utilizados na investigaqao, diagnóstico, tratamento e prevcnqao
de doenqas.
61. Pro vas de contraste - ensaios para verificaqao da
conformidade do medicamento, ou produto biológico
com as especificaqoes aprovadas, respeitantes unicamente ao lote de fabrico sobre o qua] incidiram as
provas.
62. Proprietário do curral- pessoa singular ou colectiva
em nome de quem é emitida a caderneta do regjsto do
curra\.
63. Proprietário do gado - pessoa singular ou colectiva,
pública ou privada devidamente registada, titular de
gado e responsável pela sua exploraqao.
64. Quarentena - isolamento de animais em parque de
quarentena, no local de origem ou de destino, sob
controlo da Autoridade Veterinária, onde um grupo
dc animais é mantido em iso lamento, sem contacto
directo ou indirecto com outros animais, com o objeetivo de serem observados, e se necessário, testados e
tratados.
65. Regime de quarentena - medidas a que sao sub metidos os animais em caso de doenqa, ou conjunto de
medidas relativas entrada, permanencia e saída dos
animais nos parques de quarentena.
66. Sacrificio sanitário - abate de animais autorizado
pela Autoridade Veterinária, por razoes económicas
e/ou sanitárias, com aproveitamento parcial ou total
dos seus produtos e subprodutos, depois de terem ou
nao sido submetidos a beneficiamento.
67. Sequestro sanitário - acqao compulsiva, que implica
o cumprimento por parte do proprietário ou responsável pelo efectivo em causa, de medidas de carácter
sanitário em consequéncia da confirmaqao da doenc;a.

a

68. Selo - Pec;a de material ourável usado para selar transportes ou contentores, aplicado por decisao da Autoridade Veterinária.
69. Subprodutos animais - os produtos derivados das
carnes e despojos que, com Ol! sem breve preparac;ao,
sao utilizados na alimentac;ao ou outros fins.
70. Transferencias - mudanc;as de local a que se sujeitam
os animais, seus produtos. subprodutos, despojos e
forragens.
71. Troféu - parte uurável dos animais se!vager¡s, no meadamente a cabe<;;a, caveira, cornos, dentes, peles, couros, pelos, cerdas, unhas, garras, cascos e ainda ca~cas
de ovos, ninhos e penas, desde que n~o tenham perdido o aspecto original, por via de qualquer processo
de manufactura.
n. Veda¡;ao - barreira física implantada num terreno, destinada a impedIr a livre entrada ou saída de ammalS.
73. Veterinário oficial - o Veterinário do Estado ou outro
Veterinário indigitado para tal pela Direcc;ao NaCIOnal
de Pecuária.
74. Vigilancia epidemiológica·- ac~ao que implica a manutenc;ao de um efectivo sob obseevac;ao sanitária, em
consequencia de ocorrencia ou suspeita de ocorréncia
de urna infecqao ou doenc;a infecciosa ou parasitária.

75. Zona infectada - área claramente definida pela
Autoridade Veterinária onde a doenc;a infecciosa ou
parasitária foi diagnosÜcada. A extensao desta zona
será estl.lbelecida tendo em considerac;ao o meio ambiente, os factores ecológicos, os factores geográficos, a epidemiologia da doenc;a e o tipo de maneio
praticado. Esta área deverá ter pelo menos 10 Km de
raio, no caso de urna zona de produqao intensiva ou
50 Km no caso de urna zona de produ~ao extensiva.
Nos seus limites existirá controlo veterinário oficial
para o transito de animais seus produtos e transportes.
O período de tempo durante o qual a zona infectada é
mantida dependerá da epidemiologia da doenc;a e das
medidas de controlo aplicadas.
76. Zona suspeita - área territorial claramente definida
pela Autoridade Veterinária, onde existe suspeita de
ocorrencia de doenqa.
77. Zona de vigilancia - área territorj~l claramente definida pela Autoridade Veterinária, que separa a zona
Jivre da zona infectada.
78. Zona livre - área territorial claramente definida pela
Autoridade Veterinária, e que nao está afectada peJa
doenc;a.
79. Zona tampao - área estabelecida, dentro ou ao longo
da fronteira de urna zona infectada, onde sao mantidas medidas de controlo específicas, de acordo com
a epidemiologia da doenqa.
80. Zoonose - doen"a infecciosa ou parasitária transmissível dos animais para o homem ou vice-versa.
ARTIGO

3

Objectivos

Sao objectivos do presente Regulamento :
a) Proteger a saúde pública;
b) Proteger o mercado nacional e de exportac;a9 de animais, produtos de origem animal e outros que
possam ser afectados directa ou indirectamente por
doenc;as dos animais;
e) Servir de base para levar a cabo a vigiláncia epidemiológica, controlo e erradica"ao de doenc;as de
grande importáncia económica c/ou para a saúde
pública;
d) Servir de base para a compensa"ao por perdas causadas por doenc;a dos animais.
ARTlGo4

Al.1toridade Veterinária

Para efeitos do presente Regulamento a Autondade Vctcrinária é o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
através da Direcc;ao Nacional de Pecuária.
ARTlGO

5

Atribui!foes

A Autondade Veter;nária garante a aplicar;ao das normas
do presente Regulamento.
ARTlGO

6

Entidades executoras

1. Aexecu"ao do pre~ente Regulamentu compete:
a) A Dlrecc;ao Na:::ional de Pecuána;
b) As entidades do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural a quem forem delegadas competencias.
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2. As entidades a nivel local a quem, forem delegadas competencias actuam em nome da Autoridade Veterinária.
3. O Director Nacional de Pecuária pode revogar ou suspender a eficácia de uma decisao tomada ou instru~ao transmitida
pela entidade a nível local a quem foi delegada competéncia
nos termos do presente Regulamento.
ARTIGO 7

Competinclas da Al,ltorldade Veterlnárla

l. Compete AAutoridade Veterinária:
a) Delegar competencias a entidades do Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural a nívellocal;
b) Garantir a salubridade dos produtos de origem animal
e coordenar o funcionamento da inspec~ao hígio-sanitária e controlo veterinário na produ~ao e processamento dqs produtos de origem animal;
e) Elaborar os programas e adoptar normas com vista a
levar a cabo a vigilancia, controlo e erradica~ao
das doengas infecto-contagiosas /e parasitárias dos
animais;
d) Definir, coordenar e avallar a aplica~i'io das normas
inerentes aos programas de vigilancia, controlo e
erradica\rao das doen\ras infecto-contagiosas e parasitárias dos animais;
e) Manter e desenvolver o sistema de informa<;~o epidemiológica;
j) Tornar públicas as determina\roes relativas as doen~as da lista de doen<;as de declara<;iio obrigat6ria.
g) Promover a divulga~ao do presente Regulamento.
ARTIGO

8

Responsabilidades dos Governos Provlnclals e Dletrltals

l. Os Governos Provinciais e Distritais devem prestar a
Autorídade Veterinária toda a colabora~i'io e apoío necessários
para o cumprimento do presente Regulamento.
2. Os Governos Provinciais e Distritais devem comunicar
a Autoridade Veterinária qualquer alteraeri'io do estado de saúde
dos animais da respectiva área de jurisdi~i'io,
CAPÍTULO 11

Importayao, circulayao e transito de animals, seus
produtos, subprodutos, despojos, forragens, produlos vegetals, veículos e contentores p~ra o
transporte de animais ou produtos
S¡¡C<;AO I

Generalidades
ARTIGO 9

Llcenclamento e certlflca9ao

l. Nao é permitida a entrada ou saída do País, de animais,
seus produtos, subprodutos, despojos, forragens e produtos
biológicos, sem que os mesmos se fa\ram acompanhar da
respectiva licenera e do certific,ado veterinúrio emitido pela
Autoridade Veterinária.
2. A emissao da licen\ia a que se refere o número 1 do presente artigo serú feita a requerimento do interessado, elaborado
em formulário ¡:tpropriado, e dirigido a Direc"ao Nacional de
Pecuária. Nele deve const!}r:
a) Nome e morada do requerente;
b) Espécie, idade, sexo e ra\ra do animal;
e) País de origem, proprietário ou fabricante;
el) Tipo de produtos;

e)

Quantidade;

j) Porta de entrada ou saída;
g)

Transporte a utilizar;

h) Destino;
i) Finalidade.

3. O pedido de Iicen<;a deve ser apresentado antes da confirma~ao da encomehda, de modó a que os compromissos
assumidos possam ser cancelados, caso a licenera nao seja
concedida.
4. A indicaerao das portas de entrada e saída é especificada
na Iicen<;a.
5. A Iicen<;a emitida pela Autoridade Veterinária indicará
o período de validade da mesma, o qual ni'io de verá exceder
um período máximo de 60 dias.
6. Os animais, produtos, subprodutos e forra gens encontrados em contraven\iuo ao estabelecido no presente artigo podem
ser reexportados, submetidos a quarentena ou abatidos, sem
que haja lugar a indemniza~ao, conforme determina\iao da
Autoridade Veterinária.

ARTlGO

10

Clrcula9ao de anlmals doentes, sU$peltos
01,1 Infectados

É proibida a circulac;i'io de animais doentes, suspeitos, infec.
tados ou que revelem sequelas recentes de doenc;as constantes
da lista de doencras de declara~ao obrigatória, bem como a
presen\a de ectoparasit&s.
ARTIGO 11

Tr6nelto de produto$ vegetals

O transito de produtos vegetais está sujeito a autoriza\iiio
da Autoridade Veterinária, caso constitua perigo para a dissemina<;ao de doenc;a epidémica.
ARTlGol2
Tranelto de veiculos e equipamentos

O transito de veículos. contentores ou qualquer outro equipamento, está sujeito a autorizac;ao da Autoridade Veterinária
quando haja perigo de dissemina~ao de doen~as dos animais.
ARTlao

13

Transporte de anlmals e produtos
de orlgem animal

1. O transporte de animais e seus produtos s6 pode ser
efectuado em veículos ou contentores licenciados pela Autoridade Veterinária, desde que se cumpra com o disposto no
artigo 14 do presente Regulamento.
2. Os veículos e contentores em transito com produtos de
origem animal, subprodutos, despojos e forra gens podem ser
abertos sempre que a A¡.¡toridade Veterinária aS5im o entendu.
ARTIGO 14
Condl~oes

para o transporte ele animáis

l. O transporte de animais só pode ser feíto em veículos e
contentores que sejam construídos de modo a que as fezes, a
cama ou a forragem nao possam verter ou cair para fora do
veículo ou contentor.
2. Os transportadores devem assegurar que os animais transportados, nao cntrem em contactl) com outros em momento
algum da viagem, desde a saída da explorac;i'io ou do centro de
concentra~ao de animais até a chegada ao respectivo destino.
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3. O transportador deve manter um registo conlendo as

SEC<;ÁO 1I

informa~6es que se seguem, em rela~ao a cada veículo desti-

Transito interno

nado ao transporte de animais, e que deve ser conservado por
um período dc tres anos:

Movimento de animais e seus produtos .

a) Local e data de carregamento e nome da explora<;ao

ou centro de
carregados;

concentra~ao

onde os animais foram

b) Local e data de entrega, nome e endere<;:o do ou dos

destinatários;
e) Espécie e número dos animais transportados;

lr;

Indica~ao

detalhada da documenta<;1ío de acompanhamento;

e) Data e local de desinfec<;:ao do veículo;

j) Rota seguida pelo veÍculo desde a origem até ao
destino.

4. Os transportadores comprometer-se-ao por escrito a,
nomeadamente:
a) Adoptar as medidas impostas pelo presente Regula-

mento;
b) Confiar o transporte de animais a pessoas com aptidao e competencia profissionais e conhecimentos
necessários.

5. Os transportadores 'devem igualmente dispor de condi<;:6es de limpeza e desinfec<;:ao apropriados, aprovados pela
Autoridade Veterinária, incluindo instala<;:6es de armazenagem
da cama e do estrume, ou comprovar que essas opera<;:6es sao
efectuadas por terceiros devidamente aprovados pela Autoridade Veterinária.
ARTIGO 15
Beneficiac;:oes de transportes e contentores

l. Os meios utilizados para o transporte e acondicionamento
de animais, seus produtos, subprodutos, despojos e forragens
poderao ser sujeitos a beneficia<;:6es. durante o transito, sempre
que a Autoridade Veterinária o considere necessário.
2. Compete a Autoridade Veterinária determinar as beneficia<;:6es necessárias.
ARTlGOl6
Formalidades espec::íficas

l. A entrada, saída e tránsito de animais, seus produtos, subprodutos, despojos, forragens e produtos biológicos, será feita
em veículos ou contentores selados.
2. A aplica<;:ao e remo~ao de selos dos veÍculos ou contentores só poderá ser feita pela Autoridade Veterinária.
ARTlGo17
Encargos

Os encargos resultantes das imposi<;:oes sanitárias referentes a entrada. saída e transito de animais, seus produtos,
subprodutos, despojos e forragens ou as beneficia<;:6es determinadas pela Autoridade Veterinária, sao suportados pelo
transportador.
ARTlGo18
Controlo fronteirlc;:o

Nos postos de fronteira terrestre e nas esta<;:oes terminais
de aerogares e caminhos de ferro devem ser criadas condi<;:6es pela Autoridade Veterinária para a rápida beneficiar,;ao
de animais em transito, respectivos produtos, subprodutos,
despojos e fortagehs.

(3I)

ARTlGol9

L Nao é permitido o transito de animais vivos, para abate
ou destinados a outra explora<;:ao ou concentra<;:ao, seus produlos, subprodutos, despojos, forragens, produtos biológicos,
sem que se fa<;:am acompanhar da respectiva licen<;:a de transito emitida pela Autoridade Veterinária.
2. Nao carece de autorizac;ao a movimentac;ao de:
a) Carne fresca, com excep<;:ao da de suíno, até ao limite

máximo de quinze quilogramas por interessado
família;
b) Carcac;as de animais de capoeira em número nunca
superior a vinte por interessado ou família;
e) Animais·de capoeira vivos em número nunca superior
a vinte por interessado ou família.
3. Tudo o que for encontrado em contraven~ao ao disposto
no número 1 do presente artigo é apreendido e reverte a favor
do Estado, nos termos legais e regulamentares.
OH

4. O estabelecido no número 2 do presente artigo pode ser
temporariamente suspenso pela Autoridade Veterinária em
caso de ocorrencia de foco de doen<;:a transmissível ou quando
constituir perigo para a saúde pública, mediante Aviso a
publicar nos órgaos de informa<;ao escrita e radiodifundida,
em pelo menos duas datas consecutivas.

5. Compete aos Servi<;:os Provinciais de Pecuária da provÍncia de origem dos animais a emissao da licen<;:a de transito
interno para outra província, quando se trate de animais para
abate, após consulta e coordena«ao prévias com os Servi<;os
Provinciais de Pecuária da província de destino dos animais.
6. Compete aos Servi~os Provincjais de Pecuária da província de destino dos animais, em coordena<;:ao com os Servi~os Provinciais de Pecuária da província de origem dos
mesmos, estabeIecer os requisitos sanitários que deverao ser
cumpridos, quando se trate de animais destinados a cria<;:ao.
7. Compete a Autoridade Veterinária estabelecer os requisitos sanitários mínimos a que deve obedecer a transferencia
de animais de urna província para outra, quando se trate de
animais destinados a cria<;:ao e/ou comercializa<;:ao.
ARTIGO 20
Licenc;:a de transito

l. O pedido de emissao da licen<;:a de transito deve conter
os seguintes elemento~:
'
a) Nome e morada do requerente;
b) Espécie, idade, sexo e ra<;:a do animal;
e) Local de origem (Província, Distrito, Localidade e
número do curral);
ti) Tipo de produtos;
e) Quantidade;
j) Transporte a utilizar;
g) Destino;
11) Identifica<;:ao do veículo.

2. A lícen<;a. de transito a que se refere o número 1 do presente artigo será emitida em modelo apropriado aprovado pela
Autoridade Veterinária.
SECC;AO III
Entrada no território - importayao

ARTlGO 21
Requisitos para importac;:áo

L Nao é permitida a entrada no país, de qualquer animal.
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seu¡¡ produtos, subprodutos, despojos, forragens e/ou produtos
biqlógicos, que nao venham acompanhados da licenlia de
importaliaa emitida pela Autoridade Veterinária.
2. O certificado veterinário internacional emitido pela Autoridade Veterinária do país exportador deve ser preenchido
de acordo com os requisitos exigidos na licenlia ele importali ao .
3. A Autoridade Aduaneira nao pode proceder ao despacho
da entrada de animais, seus produtos, subprodutos, despojos,
forragens e produto& biológicos, sem que ¡hes seja I?res~nt~ a
documentaliao prevista nos números 1 e 2 do presente artlgo
e sem que tenham sido inspeccionados e aprovados pela
Autoridade Veterinária.
4. Tuda o que for encontrado em contravenliao ao disposto
nos números 1 e 2 do presente artigo, é apreendido e perdido a
favor do Estado.
5. Mesmo que tenham sido cumpridos todos os requisitos
previstos nos números 1 e 2 do presente artigo, é proi~ida a
importar;ao de animais, produtos, subprodutos, despoJos e
forragens caso o importador acredite que os mesmos se encontram infectados por agente de doenr;a transmissível da
Lista A e B, da O.J.E., nova doen\(a ou doenlia desconhecida.
ARTloo22

Prolbl9áo de Importa9i1o de anlmlills e produtos
de orlgem animal

l. É proibida a importar;ao de anilllais, seus produtos, subprodutos, despojos e forra~ens de zonas onde se saiba existirem doell\(as constantes das Lista A e B da O.J.E. até seis
meses ap6s a declara\(iío do úlrimo foco.
2. A importa\(ao de animais domésticos e selvagens, seus
produtos, subprodutos, despojos e forragens é igualmente
interdita, quando o trttnsito se fizer por zonas onde ocorram
doen~as das listas A e B da O.J.E..
3. A contraven~ao ao disposto nos números 1 e 2 do presente artigo implica a destrui9ao dos prodl.ltos, subprodutos,
despojos e de forragen~, nos termos legais e regulamentares.
sem que haja lugar a indemnizaliao.
ARTlG023

Mortes ocorrldaa durante o transporte

l. Qualquer animal encontrado morto a chegada s~r~ obrigatoriamente enviado ao Laboratório de Referencia para
ex ame, ou destruído após serem colhidas as amostras necessárias pela Autoridade Veterinária.
2. Os interessados devem comunicar a Autoridade Veterinária as mortes ocorridas em viagc¡lm ou qualquer outra artormalidade que se registe nos animais importados.
ARTIG024

Inspec9io veterlnárla

1. É obrigatória a inspec\(ao e controlo hígio-sanitário a
entrada do território nacional, de animais, seus produtos,
s4bprodutos, despojos. forrageos. produtos biológicos e patológicos.
2. A inspecr;ao e o controlo hfgio-sanitário sao efectuados
pelo Inspector de&tacado para o efeito.
3. O sequestro de produtos, subprodutos. despojos de origem animal e de forra gens pode ser realizado caso nao
tenham sido cumprldos os requisitos constantes da Iicen<;a
de importalifao ..

ARTlGo25

Providencias em caso de suspelta de doen9a das
listas A e B da O,I.E.

Se, achegada de um veículo a uma porta de entrada. houver
um ou vários animais suspeitos de serem portadores de alguma das doenlias descritas nas Listas A ou B da O. I. E:, a
Autoridade Veterimtria pode impedir a sua entrada, ou aphcar
urna das seguintes medidas a expensas do proprietário:
a) Sacriffcio sanitário com esteriJizac¡:iío ou destruierao
da carne 'em estabelecimento apropriado, sem direito a indemnizali'Íio;
b) Quarentena dos animais nas imediacr5es da porta de
entrada;
e) Dei/carga e destrui9ao das camas, ra9ao e de todo o
material potencialmente contaminado;
el) Limpeza e desinfecc;ao do veículo, equipaI)lento e
material utilizado durante as operalioes.
ARTIGo26

Beneflcla9ao de produtos, subprodutos,
deapoloa e forra gens

1. Quaisquer produtos, subprodutos. despojos de ani~ais
e forra gens importados podem ser submetidos a benefi~ia9ao
a expensas do importador, caso a Autoridade Veterinária o
considere necessário.
2. As operac;oes de beneficia\(iío referidas no número anterior poderlio ser realizadas no próprio local de armazenagem.
se o mesmo reunir condic¡:oes para o efeito.
ARTlGo27

Quarentena

É obrigatória a quarentena de todos os animais impottados
nos locais e moldes determinados pela Autoridáde Veterinária.
ARTlGo28

Deslnseotlza9io de aeronaves

As aeronaves provenientes de regioes onde existam doenc¡:as transmissíveis por insectos deverao ser submetidas a
desinsectizaerao, lago após a sua chegada ao País e antes que
se tenha verificado a saída de passageiros ou carga, excepto se
esta opera9iio tiver sido efectuada antes da partida ou durante
ovoo.
ARTlGO 29

Importa9io de anlmals, seue produtoa, aubprodutoa, biológicos,
material patológico ou outro organismo portador d~ agente
patológico

l. A importalillo de produtos biológicos, agentes patogénicos e material patológico. animal, produto ou subproduto de
origem animal ou outro organismo portador de agente patogénico carece de autoriza~iío especial, de acordo com as
normas e::¡pecificadas na respectiva licenera de importac;iío.
2. Compete as Autoridades Veterinária e Aduaneira o estrito
controlo ~o prescrito no número 1 do presente artigo.
3. Os pedidos de licen9a de impotta9iío dos produtos mencionados no número 1 do presente artigo deverao indicar além
dos requisitos constantes do n.O 2 do artigQ 9 do presente
Regulamento o seguinte:
a) Tipo de produto e seu acondicionamento;
b) Indicar;ao da quantidade e de marcas especiais;
e) Data de expedic;ao.
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4. SÓ é permitida a entrada de produtos biológicos e patológicos considerados infectantes quando estes forem acondicionados de modo a evitar qualquer possibilidade de contamina~ao exterior. Estes produtos t€m qu~ ser embalados de
acordo com os procedimentos estabeJecidos pela Organiza~ao
Mundial de Saúde para o transporte seguro de substancias
infecciosas e amostras para diagnóstico, e, cumprir com as
instru<;:oes de acondicionamento da Organiza<;:ao Internacional
de Avia~ao Civil (ICAO) e da Associa~ao Internacional de
Transporte Aéreo (lATA).
5. Os produtos biológicos e patológicos mencionados no
número 1 do presente artigo deverao ser levados por pessoal
qualificado logo após a sua chegada, para o local de destino,
sem que de alguma forma sejam expostos ao ambiente.
ARTIGO 30
Importa~ao

temporária

A permanencia temporária no País de animais destinados
a circos e feiras fica sujeita as condiyoes previstas nos artigos 9 e 21 do presente Regulamento.
ARTIGO 31

Embalagens

As embalagens a que se refere o n.O 4 do artigo 29 do presente Regulamento devem ser rotuladas com indica9ao expressa da respectiva origem, tipo e quantidade do produto,
data de fabrico, data de expedi~ao e período de validade.

5. Nos casos referidos no número 3 do presente artigo, o
transporte do local de origem para Q de embarque é feito em
veículos especialmente preparados e nas condi~5es estabelecidas pela Autoridade Veterinária.
ARTIGo34
Interdi~ao

a exporta~áo

A interdi~ao de saída. de animais, seus produtos, subprodutos, despojos e forragens, é feita pela Autoridade Veterinária,
mediante Aviso a publicar no Boletim da República e em pelo
menos um órgao de informa9ao escrita de maior divulga¡;ao,
em dois dias consecutivos. Este Aviso especificará:
a) A espécie animal, produtos, subprodutos, despojos e
forragens;
b) A zona ou zonas de exportayao interditas.
ARTIGo35
Certifica~ao

Os pedidos de certificados veterinários para exporta¡;áo <le
animais, seus produtos, subprodutos, despojos e forragens,
acompanhados das imposi~5es sanitárias do País importador,
sao apresentados Ji Autoridade Veterinária, com antecedencia
mínima de quinze dias em rela¡;ao a data prevista para o
embarque.
ARTIG036

Transporte e acondlcionamento
ARTIGO 32
Re$tri~óe$

a importa~ao

Compete a Autoridade Veterinária, propor ao Governo a
adop¡;ao de restri¡;oes Ji importa¡;ao de produtos de origem
vegetal, suspeitos de serem agentes causadores de doen9as
em animais.
SEC<;:AOIV

Saída do terrltórlo - exportayao
ARTIGO 33
Exporta~io

de animais, seus produtos, subprodutos, despojos
eforragens

l. Nao é permitida a saída do País de animais, seus produtos, subprodutos, despojos, produtos biológicos, forra gens,
sem prévia autoriza¡;ao da Autoridade Veterinária, a qual deve
emitir o n::spectivo certificado veterinário, de acorrlo com a
licen9a de importa9ao emitida pela Autoridade Veterinária do
país importador.
2. O certificado veterinário emitido para fins de exportac,;ao
deverá;
a) Identificar os animais ou seus produtos, subprodutos
e forragens tal como se apresentam;
b) Indicar a data, lugar de inspec¡;ao e nome do inspector;
e) Indicar cada um dos testes e seus resultados, caso
aqueles tenham sido solicitados e/ou realizados;
d) Confirmar que as imposi90es sanitárias definidas
pela Autoridade Veterinária do país importador
foram cumpridas.
3. A saída de animais, seu s produtos, subprodutos, despojos
e forragens, provenientes de regi5es consideradas infectadas
ou suspeitas, pode ser autorizada desde que submetidos as
medidas de ordelll sanitária, ou de beneficia¡;ao, indicadas pela
Autoridade Veterinária do país importador.
4. As medidas sanitárias referidas no número 3 do presente
artigo devem ser praticadas nos respectivos locais de produ¡;ao.

Todos os meios de transporte e de acondicionamento a
utilizar na exporta9ao de animais, seus produtos, subprodutos,
despojos e forragens devem reunir as condi¡;oes especificadas
pela Autoridade Veterinária.
ARTIGo37
Exporta~iio

de produtos biológicos e patológicos

A exporta¡;ao de produtos biológicos e patológicos obedece
a regras internacionais de acondicionamento e idelltificac,;ao, e
aos requisitos sanitárids referidos pela Autoridade Veterinária
do País importador.
CAPÍTULO III

Providencias aplicáveis a defesa sanitária
SEC<;AO 1

Registo de animais
ARTIG038
Identifica~áo

e r,glsto

1. É obrigatória a identifica¡;ao e registo individual de bovinos existentes no País, agrupados em explorac;oes pecuárias
ou currais.
2. É também obrigatório o registo de animais de qualquer
espécie doméstica ou selvagem quando agrupados em instalac,;oes ou se destinem a explora<;:ao para fins comerciais; científicos, turísticos ou de beneficencia.
3. O regime de identifica¡;ao e registo de animais deverá
incluir pelo menos um dos seguintes elementos:
a) Marcas de identifica9ao dos animais, de acordo com
a regulamenta¡;ao em vigor;
b) Base de dados informatizada;
c) Cadernetas de registo para os animais;
d) Registos indivíduais mantidos em cada explorayao,
curral ou aviário.
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ARTIGO 39

SECC;AO II

Reglsto de exploraQoes

Registo de alteral/oes

1. O curral, explora9ilo de animais ou aviúrio considera-se
registado quando a caderneta de registo, devidamente preenchida e autenticada pela Autoridade Veterinária, for entregue
ao seu proprietárío. A caderneta de registo é individual e
intransmissível.
2. Se num curral existirem animais de mais de um proprietário, cada um deles de verá possuir a caderneta de registo
do seu gado.
3. A cacterneta deve ser apresentada sempre que for solicitada pela Autoridade Veterinária.
ARTIQo40

Caderneta de reglsto

1. A caderneta deve ter o número de folhas correspondentes
a cada espécie animal existente e estas sao assinaladas pelas
abrevia90es Bov, Bu, Equ, Sui, Cap, Ovi, Avi, Fau, correspondente a bovinos, bufalinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos,
aves e fauna bravia.
2. Da caderneta constam os seguintes elementos de identifica9ilo:
a) Nome da província, distrito e localidade;
b) Identifica9ao do proprietário e código de identifica9iio
da explora9iio;
e) Data de nascimento, sexo e ra9a dos animais;·
d) Outras informa90es: mortes, nascimentos, transferencias, tratamento~ e vacina95es realizadas;
e) No caso de animais que sao transferidos para oulra
explora9iío, o nome e o enderC90 do novo proprietário
e/ou o nome e localiza9ao da explora9ao de destino
dos animais.
ARTIGo4l

DeslgnaQílo do proprletárlo de gado

Para os efeitos previstos no presente Regulamento, o proprietário do curral que abrigue gado ou animais de vários
proprietários deve, na sua ausencia, designar um deles para
o representar perante a Autoridade Veterinária.
ARTIG042

Conflnamento do gado

1. O gado deve ser recolhido em currais, a menos que as
áreas de pastagem sejam vedadas.
2. Todos os outros animais mantipos em cativeiro devem
estar confinados em instala90es apropriadas.
3. Os animais selvugens nao mantidos em cativeiro, mas
utili¡o;ados para fins comerciais pertenceriio, para efeitos do
presente Regulamento, ao titular da concessao onde forem
encontrados no momento da inspec9ao.
ARTIOO 43

Anlmals fora do conflnamento

1. Em terrenos nao vedados, é proibida a permanencia de
gado que nao esteja sob vigilancia.
2. O gado encontrado em viola9ao do disposto no númer()
anterior é considerado abandonado e é recolhido pela Autoridade Veterinária ou, na ausencia desta, pela Autoridade
Administrativa que o fara chegar a Autoridade Veterinaria da
respectiva área de jurisdi9ao.
3. O gado abandonado e nao reclamado no prazo de tfinta
dias é declarado perdido a favor do Estado.

ARTIGO 44

Llvro de reglstas

1. Os efectivos de gado e ourros animais existentes na
zona, devem ser registados pela Autoridade Veterinaria, a
nível distrital e em livro próprio.
2. O registo das altera<;:5es deve mencionar as causas,
agrupadas em:
a) Nascimentos;
b) Passagem de classe;
e) Mortes;
d) Abates;
e) Transferencias;
f> Outras.
3. As comunica<;:5es relativas as altera95cs sao feitas pelo
proprietário do gado a Autoridade Veterinária.
4. As altera~5es por compra e venda só poderao ser feitas
mediante a apresentar,:ao de documento escrito assinado pelo
comprador e pelo vendedor.
ARTIGo45

AlteraQoes de efectivos

l. As altera<;:5es registadas nos efectivos do mes anterior,
devem ser comunicadas a Autoridade Veterinária pelos proprietários, até ao dia quinze do mes seguinte.
2. A Autoridade Veterinária pode, por conveniencia de
servir,:o, fixar os di as para o r,egisto das altera95es nas suas
áreas;, sem prejuízo do prazo estabelecido no número 1 da
presente artigo.
ARTIGo46

Reglsto de outros anlmals

Por determina~ao da Autoridade Veterinária, o estipulado
'nesta sec9ao pode tornar-se extensivo a outrps anilnais arrolados.
SECC;AO III

Conoentrayao de animais
ARTIGo47

Requisitos

l. A concentra<;:ao de anil1'lais em locais permanentes ou
temporários só é permitida mediante prévia autorizar,:ao da
Autoridade Veterinária.
2. Os animais concentrados nos termos do número 1 do presente artigo ficam sujeitos as medidas sanitárias que a Autoridade Veterinária entenda necessárias.
3. Os encargos resultantes da aplica¡;ao das medidas sanitárias referidas no número 2 do presente artigo sao da exclusiva
responsabilidade do proprietúrio dos animais.
SECC;AO IV

Aplioayao obrigatória de aoarloldas e trlpanooidas
ARTlGo48

Uso de acarlcldas e trlpanocldas

l. Cabe a Autoridade Veterinária determinar o uso obrigatório de acarh:idas e tripanocidas para os bovinos, bern como
aprovar os sistemas e drogas a serem uti !izados.
2. A obrigatoriedade pode tornar-se extensiva a outros ani·
mais, por decisao da Autoridade Veterinária.
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ARTlGo49

Regime de aplica!j:ao

1. O regime de aplica<;ao é fixado de acordo com as necessidades de defesa sanitária impostas pelas condi<;6es específicas na área.
2. A utilizac,:i"ío de drogas e sua alternancia ficam dependentes da indicac,:iío pela Autoridade Veterinária.
3. A Autoridade Veterinária, reserva-se o direito de inspeccionar as drogas usadas.

2. As veda<;:Oes, port5es ou grelhas podeq¡. se as circunstancias assim o exigirem; ser construídas ou colocadas ao longo
de estradas e caminhos públicos ou particulares, atravessá-los,
cru2;ar ou sobrepor-se a vedac,:6es privadas.

3. Quando as veda<;:oes referidas nO número 2 do presente
artigo cruzem ou se sobreponham as das propriedades privadas, os proprietários podem ser transitoriamente compelidos a
mante-las em perfeito estado de conservac,:ao e eficiencia.
sempre que a Autoridade Veterinária nao o puder fazer.
ARTIGO

ARTIGO 50

57

Novas drogas acaricldas e tripanocidas

Encargos com as veda90es

A utiliza9iío de novas drogas acaricidas e tripanocídas está
condicionada ao registo prévio pela Autoridade Veterinária.

1. A construc,:ao, manuten<;:ao e reparac,:ao das vedac,:6es.
port6es ou g relhas. a que se refere o artigo 56 do presente
Regulamento, sao custeadas por yerbas do Estado expressamente designadas para tal.
2. Os titulares do direito do uso e aproveitamento dos terrenos, que venham a beneficiar com a medida sanitária imposta, devem comparticipar nas despesas efectuadas.
3. As vedac,:5es que delimitam ou atravessam propriedades privadas passam a pertencer ao comparticipante, quando
deixarem de existir as causas que motivaram a sua construc,:ao.

ARTIGO 51

Sistemas de desparasitaS:8o

Só é permitida a constru~ao de tanques carracicidas ou sistemas de desparasitac,:ao, desde que nao constituam perigo para
o ambiente ou para a saúde pública e após a aprovac,:ao do
respectivo projecto pela Autoridade Veterinária.
ARTIGO

52

Sistemas públicos de desparaslta!j:8o

A área de influencia dos sistemas públicos de desparasitac,:iío é determinada pela Autoridade Veterinária.
ARTIGO 53
Sistemas privados de desparasita~¡¡o

1. É obrigatório o registo dos sistemas privados de desparasita9ao, nos Servic;:os Provinciais de Pecuária, no prazo de
noventa dias, contados a partir do primeiro dia em que os mesmos se tornem operacionais.
2. É igualmente obrigatória a comunicac,:i"ío, por escrito. da
mudanc,:a de propriedade. suspensao ou encerramenLo do sistema de desparasitac,:iío, no prazo de trinta dias após a verificac,:ao do facto.
3. Os sistemas privados de desparasitac,:ao estao sujeitos a
vistoria e a inspec9ao permanentes por parte da Autoridade
Veterinária.
4. Até ao dia quinze de cada mes, os proprietários dos sistemas privados de desparasitac,:ao. devem comunicar a Autoridade
Veterinária o número de animais banhados e o tipo de drogas
utilizadas no mes anterior.
ARTIGO 54

Caso de emergencia

Os sistemas privados de desparasitac,:ao podem ser utilizados publicamente, em caso de emergencia comprovada, sob
direcc,:iío e fiscalizac,:ao da Autoridade Veterinária.
ARTIGO 55

Drenagem dos sistemas de desparasita~ao

O despejo do líquido dos sistemas de desparasitac,:ao é,
obrigatoriamente. feito para drenos ou fossas vedadas. por
forma a impossibilitar o seu escoa mento para linhas ou colecc,:5es de água.
SEC<;:AOV

Vedayoes
ARTIGO 56
Con5tru~áo

de vedayoes, portoes ou grelhas

l. A Autoridade Veterinária. pode determinar a cpnstruc,:ao
de veda<;:5es, port6es ou grelhas, com vista a impedir o transito de animais que possam constituir reservatório de doenc,:as
constantes da lista de doen<;:as de declarar;lio obrigatória.

ARTIGo58
Destrui~ao,

retirada ou remo~o de veda90es,
portóes ou grelhas

É proibido destruir, retirar ou remover qualquer vedac,:i"ío,
portao ou grelha, bem como impedir a sua construc,:ao, quando
edificadas ao abrigo do artigo 56do presente Regulamento.
ARTIGO 59

Obrigatoriedade da implanta9ao de veda90es

1. O proprietário da unidade de prodw;1io, que confine com
estradas c1assificadas e vi as férreas, é obrigado a implantar
vedac,:6es ao longo das mesmas.
2. A viola<;:ao do disposto no número 1 do presente artigo
será punida nos termos do artigo 107 do presente Regulamento.
SEC~AOVI

Quarentena
ARTIGO 60

Regime de quarentena

l. A Autoridade Veterinária pode impor o regime de quarentena em determinada área quando verifique:
a) Existirem razoes e/ou evidencias para suspeitar que os
animais estejam infectados por qualquer agente -de
doenc,:a;
b) A presenc;;a de animais afectados por doen<;:as da lista
de doenc,:as de dec1arac,:ao obrigatória ;
e) A existencia de animais, seus produtos. subprodutos.
despojos ou de forragens, que tenham permanecido
ou transitado em áreas infectadas ou suspeitas, ou
tenham tido contacto com animais ~ objectos delas
provenientes;
el) Existir perigo de disseminac,:ao da infecc,:ao ou doenc,:a
para áreas ou populac,:oes contíguas.
2. Sempre que a Autoridade Veterinária o determinar, a saída
de animais, seus produtos, subprodutos, despojos e forragens
fica sujeita a quarentena ou beneficiac,:ao prévia.
3. A quarentena é tomada pública, a nível local e nacional,
mediante Aviso através de órgaos de informac,:ao escrita e
radiodifundida com maior divulgac,:ao. em pelo menos duas
datas consecutivas, devendo especificar o seu regime.
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4. O regime de quarentena torna-se efectivo no dia a seguir

ARTIGO 67

a segunda publicac;ao ou radiodifusao nos órgaos de informac;ao escrita e radiodifundida de maior divulgac;ao a nÍvel
local e nacional.
5. Os animais, seus produtos, subprodutos, despojos e
forragens, apreendidos nos termos do n.O 4 do artigo 21 do
presente Regulamento podem ser submetidos ao regime de
quarentena.
6. Em circunstancias excepcionais, o regime de quarentena
pode ser imposto, nao obstante a apresentac;ao do Certificado
Veterinário Internacional referido no n.o 2 do artigo 21 do presente Regulamento.
ARTlGO 61

Recintos de quarentena

l. Os recintos de quarentena sao permanentes ou temporários.
2. Os recintos permanentes devem situllr-se em locais de
fácil acesso, junto aos portos, aeroportos e fronteiras terrestres.
3. Os recintos temporários sao abertos de acordo com o
imperativo do seu estabelecimento e a -natureza da doenc;a
suspeita.
ARTlG062

Dlrec9iio, manutenqiio e funclonamento dos recintos
de quarentena

1. A direcc;ao, manutenc;ao e funcionamento dos recintos
de quarentena é da responsabilidade da Autoridade Veterinária.

2. Compete aAutoridade Veterinária a observac;ao, diagnóstico e trata mento dos animais submetidos ao regime de quarentena, e a determinuc;iio das formas de con'servar ou beneficiar
os produtos armazenados.
ARTIG063

Acesso aos recinto. de quarentena

1. É interdita a entrada de pessoas' e veículos nos recintos de
quarentena, sem prévia autorizac;iio da Autoridade Veterinária.
2. O regime de quarentena pode implicar restric;oes totais ou
pafciais, com ou sem condic;6es, no movimento de animais,
veículos, 'pessoas ou quaisquer materiais ou artigos susceptíveis dé disseminar a infecc;!\o ou doenc;a.

F!m da quarentena

O regime de quarentena aplicado nos termos do n.O 1 do
artigo 60 do presente Regulamento permanecerá efectivo até
a sua revoga~ao pela Autoridade Veterinária, devendo esta ser
publicada nos órgiíos de informagao escrita e radiodifundida
de maior divulgac;iío a nívellocal e nacional.
SEC~AOVJJ

Locais de abate, matan¡;a e inspec¡;ao de animais e carnes
ARTIGO

l. A construc;ao e funcionamento de matadouros e locais
de abate, bem como o' transporte de carnes, estao sujeitos a
licenciamento técnico pela Autoridade Veterinária.
2. A licenc;a para funcionamento poderá ser retirada caso o
matado uro nao cumpra os requisitos sa,nitários exigidos pela
AutQridade Veterinária.
ARTIGO

69

Flscallza9ao das actividades exercldas nos matadouros
e outros locals de abate

Compete a Autoridade Veterinária a fiscaliza<;ao das actividades exercidas nos matadouros e noutros locais de abate.
ARTIGO 70
Inspec9iio de carnes

l. É proibido o abate de animais assim como a venda de
carne para consumo público, sem prévia inspeo<;iío sanitária
efectuada no local de abate.
2. O referido abate faz-se ap6s um repouso de seis a vinte
e quatro hora~, de acordo com a espécie animal, em recinto
pr6prio, anexo ao matadouro ou local de abate.
3. A inspec9ao sanitária é extensiva a carne de .animais selvagens e é feita nos matadouros ou locais de venda, conforme
o que for determinado pela Autoridade Veterinária.
4. A inspec91io de carnes é efectuada pela Autoridade
Veterinária, ou por um inspector por ela designado.
ARTlGO

71

Marca9iio de carnes

ARTlGo64

Indemnlza90es

Os proprietários dos animais, produtos, subprodutos, despojos ou forragens, mantidos em regime de quarentena ou em
sequestro, tem direito a urna indemnizagao do Estado quando
estes sejam abatidos ou destruídos por razoes de ordem sanitária, desde que nao tenham infringido o preceituado no presente
Regulamento.
ARTIG065

Encargos com anlmals, produtos, subprodutos, despojos
e forragens em quarentena ou sequestro

Correm por conta do proprietário os encargos com a profilaxia, tratamento e alimenta~iio dos animais, assim como com
a conservac;iío ou beneficia~ao dos pradutos, subpradutos,
despojos e forragens submetidos a regime de quarentena ou
sequestro.
ARTIGO 66

Dispensa da quarentena

68

Constrw;ao e funclonamento

OY

sequestro

A Autoridade Veterinária pode dispensar a quarentena ou
sequestro, quando o proprietário requeira o abate dos animais
ou a beneficia<;ao dos produtos, subprodutos, despojos ou
forragens.

É da exclusiva responsabilidade do inspector marcar as,
carnes aprovadas para consumo, com o carimbo privativo da
Autoridade Yeterinária.
ARTlGO 72
TrAnsito de carne

A carne de animais abatidos para consumo, nao pode circular sem que seja acompanhada da respectiva licenc;a de
transito na qual conste a quantidade e a confirmar;ao da inspecc;iio sanitáría. A licen~a·deve ser passada pelo inspector do
matadouro,
ART(Go73

Carne e vísceras Impróprlas para o consumo

É proibido:

Aproveitar para alimentac;ao humana ou animal, carne
e vísceras de animais martos por doenga ou in'lpróprias para consumo;
b) A importac;ao, processamento, comercializac;ao de
carnes e vísceras de animais que pOSS1:lem resíduos
de hormonas ou antibióticos ou qualquer outra substancia que possa constituir perigo para saúde pública.

a)
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SECC;ÁO VIll

Beneficiag6es
ARTIGO
Beneficia~ao

74

de instala~oes, recintos, transportes, materiais
e despojos

Compete a Autoridade Veterinária determinar as beneficia<;5es a introduzir, designadamente no que diz respeito a:
a) Instala~5es, transportes, recintos e materiais nele exis-

tentes que tenham servido para sequestro de produtos de origem animal, subprodutos e forragens;
b) Estrumes sólidos ou líquidos;
e) Veículos e outro material eI!lpregue no transporte de
animais doentes ou mortos por doen~a;
á) Indivíduos e roupas que tenham contactado com animais doentes ou mortos por doen~a;
e) Peles e troféus de animais mortos ou mandados abater
por doen'ta.
CAPÍTULO IV

Medidas aplicáveis as doenc;as de declarac;ao
obrigatória

mórbida que, pela sua contaglOsidade e mortalidade, os leve
a suspeitar que se trata de doem,:a de declara¡;ao obrigatória
tem por obriga~30:
a) Comunicar a ocorrencia a Autoridade Veterinária mais

próxima;
b) Promover o imediato sequestro dos animais afectados;
e) SuSpender o movimento de animais e o aproveitamento

dos seus produtos, subprodutos e despojos;
á) Impedir a abertura de cadáveres e promover o seu
enterramento ou incinera~ao, se até vinte e quatro
horas depois nao for determinado o contrário;
e) Desinfectar os currais, alfaias, instrumentos e todo o
material de maneio e transporte, que tenha estado
em contacto com aqueles animais.
ARTIGO

.comunicag6es
ARTlGO
Doen~as

75

de declara~ao obrigatória

l. As doen~as de declara~ao obrigatória, constantes do
anexo 1 do presente Regulamento, sao de declara~ao imediata
e obrigatória. constituindo dever de qualquer cidadao participar a Autoridade Veterinária ou Administrativa da área de
jurisdi~iío mais próxima, o aparecimento de qualquer anormalidade no estado de saúde dos animais.
2. Sao especialmente obrigados a fazer a comunica¡;ao os
proprietários dos ,animais, o médico veterinário ou técnico de
pecuária que suspeite da existencia de animais com doen~a
constante da lista de doen~as de declara~ao obrigatória.
3. As comunica~5es sao feitas verbalmente ou por escrito,
mencionando o maior número possível de elementos que
permitam a identifica~ao da doen~a.
4. A lista de doen'tas de declara~ao obrigatória será actualizada de acordo com a situa~ao epidemiológica nacional e
internacional.
'
5. A actualiza'tao da lista de d()en~as de declara~iío obrigatória é da responsabilidade da Autoridade Veterinária e ~erá
feita por Aviso a publicar no Boletim .da República.
ARTlGO

76

Comunica~ao

É obrigatória a participa'tao a Autoridade Veterinária da
ocorrencia de doen~as que possam afectar o estado sanitário
dos animais ou a saúde pública, cabendo a Autoridade Veterinária a sua comu'nica¡;30 ao País, aos Servi~os Oficiais dos
países limítrofes, a Comunidade de Dcscnvolvimento da
África' Austral (SADC), ao Boreau Africano para Recursos
Animais (IBAR) e a O.LE.
ARTlGO

77

Medidas a observar

Os proprietários, encarregados de explora¡;éíes ou res ponsáveis por animais que observarem qualquer manifesta¡;30

78

Resultados dos exames laboratoriais

Os responsáveis dos laboratórios sao abrigados a comunicar, imediatamente, a Autoridade Veterinária e aos Servi~os
Provinciais de Pecuária da regiao de provenienci'a das amostras, os resultados dos ex ames laboratoríais quando estes indiquem a presen'ta de doen'ta de declara~ao obrigatória.
ARTIGO

SECC;ÁO I

(37)

79

Exame dos animais e colheita de amostras em animais
suspeitos de doen~a

Nao pode ser recusada a Autoridade Veterinária o exame
dos animais e a colheita de amostras e elementos informativos, relativos 11 doen~a que motivou a comunica~iio referida
no artigo 76 do presente Regulamento.
SEC<;:ÁOll

Zonas suspeitas e Zonas infectadas
ARTIGO 80

Zona s4speita

1. A suspeita de doen~a numa dada regiao, pode levar a
Autoridade Veterinária a declarar o local de "Zona suspeita".
2. A "Zona sus pe ita" deixará de existir logo que se comprove a existencia ou ausencia da doen¡;a, passando a mesma
a considerar-se "Zona infectada" ou uma "Zona livre", respectivamente. A declara~ao de "Zona suspeita" terá carácter
transitório e nao deverá exceder quarenta e cinco dias.
ARTlGO
Declara~íio

81

de zona Infectada

O diagnóstico de doen'ta da Lista A obriga a Autoridade
Veterinária a fazer a declara~ao de "Zona infectada", e de
"Zona de vigilancia", A declara¡;ao de "Zona infectada" é
feita mediante Aviso a publicar no Boletim da Repú6lica e
nos órgaos de informa¡;ao escrita e radiodifundida com maior
divulga'tao a nível local e nacional.
ARTIGO
Circula~ao

82

em zonas suspeitas e infectadas

1. É proibida a desloca~ao de, para e atraves de "Zonas
suspeitas" e' "Zonas infectadas".
2. A Autoridade Veterinária pode levantar a proibi'tao ou
atenuar as medidas impostas quando se trate de:
a) Animais destinados ao abate;
b) Animais, produtos, subprodutos, despojos e forragens,
depois de sujeitos as necessárias beneficia~5es;
e) Animais de laboratório transportados por pessoas
credenciadas pela Autoridade Veterinária.
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3. Nas "Zonas suspeitas" ou ''Zonas infectadas" a Autoridade Veterinária deve assinalar. sempre que necessário. os
itinerários interditos ao transito de animais, e O!! locais de
incinera~ao e enterramentp dos animais mortos por uma
doen~a da Lista A.
ARTIGo83

Restrl90es

Nas "Zonas suspeitas" e nas "Zonas infectadas" é proibido. salvo determinar¡:íi.o contrária expressa pela Autoridade
Veterináda:
a) Abater ¡mimais para o consumo público ou particular;
b) Proceder a abertura de cadáveres ou esfola de animais
atingidos por doen~a;
e) Aproveitar despojos, produtos e subprodutos de origem anima\.
ARTIGo84

Provas de diagnóstico e meCIldas profilácticas

1. Nas "Zonas suspeitas" e nas ''Zonas infectadas" é obrigatório submeter os animais doentes, suspeitos ou em risco
de serem atingidos por ·doen~a de declara~íi.o obrigatória a
provas de .diagnóstico e a medidas profilácticas e terapeuticas determinadas pela Autoridade Veterinária.
2. Na "Zona de vigilancia" é obrigatório submeter os animais a inspecr;ilo e, se necessário. as medidas terapeuticas e
profilácticas determinadas pela Autoridade Veterinária.
3. As operar¡:o~s referidas no número 2 do presente artigo,
sao suportadas peJo Estado. cabendo a sua execur¡:ao a Autoridade Veterinária.
4. Para os efeitos do número 1 do presente artigo. pode ser
solicitada a colaborar¡:ao de médicos veterinários em actividade privada, sempre que tal se mostrar necessário.
S. Os donos ou encarregados das explorar¡:oes pecuárias sao
obrigados a prestar todo o auxílio que lhes for solicitado para
maior eficácia dos trabalhos a realizar.
6. Em ca,so de obstrur¡:ilo dos trabalhos, estes serilo compulsivamente realizados, correndo as despesas inerentes por
conta dos proprietários dos animais.
SECC;:AO 111

Controlo e arradicaQao de doenQa de declaraQao obrigat6ria
ARTIGO 85

Procecllmentos

O controlo e a erradica~ao de doen~as de declara9ao obrigat6ria pode obrigar, independentemente de quaisquer outras
medidas determinadas pela Autoridade Veterinária. a adopr;ao
das seguintes:
,
a) Proibi¡;:ao ou restrir¡:ao de desloca¡;:oes de tudo quanto
possa constituir veículo de transmissaQ das referidas
doenr¡:as. salvaguardadas as excep90es previstas no
presente Regulamento;
b) Sequestro de animais suspeHos ou doentes;
e) Proibi~ao de abate de animais para consumo;
el) Proibir¡:ao de aproveitamento do leite de femeas doentes ou suspeitas de doenr¡:a de declara~ao obrigatóri~;
e) Suspensao de banhos carracicidas em sistemas públicos ou privados;
j) Proibir¡:ao de concentrar¡:ao de animais, limitada ou
nao, as espécies susceptíveis as doelll~as grassantes;
g) Realiz~ao de pro vas de diagnóstico e indicagao das
médidas profilácticas e terapeuticas em animais
suspeitos, em risco ou doentes;

h) Marca~ao

dos animais suspeitos ou doentes;
i) Evacua9ao dos animais de \áreas definidas;
j) Sacrificio sanitário de animais suspeitos ou doentes;
k) Proibir¡:ao da abertura de cadáveres de animais;
1) Incinera9ao ou enterramento;
m) Proibi¡;:ao, da exuma¡;:ilo de cadáveres¡
n) Beneficia9iío de valas, escoadouros, drenos, estrumelras, currais, alfaía!!, bebedouros e tudo o mais
que for considerado ,suspeito de contaminado;
o) Estabelecimento de medidas relativas ao abate de
animais selvagens.
ARTIGO 86

Sequestro de anlmala suspeltos, doent.. ou mortoa

1. O sequestro de animais suspeitos. doentes ou mortos
por doen~as de declara~iío obrigatória, referido no artigo 77
do presente Regulamento, compete aos proprietários ou enqarregados das explorar¡:oes pecuárias, que devem fazer uso de
todos os meios a fim de evitar a expansilo da doenr;a
grassante.
2. O sequestro determinado no número 1 do presente artigo
é acompanhado da proibir¡:i1o de abertura de cadáveres, salvo
determina~ao contrária expressa pela Autoridade Veterinária.
ARTlGO 87

Remo9io de anlmala em sequestro

É proibida a remo9ao de qualquer animal em sequestro, sem
licenr¡:a emitida pela Autoridade Veterinária.
ARTlGO 88

Medidas excepclonala

A Autoridade Veterinária pode ordenar, mesmo sem declararrilo prévia de ''Zona suspeita" ou de ''Zona infectada", a
execu9ilo das medidas referidas no artigo 84 do presente
Regulamento.
ARTIGO 89

FIscallza9ao e controlo

A Autoridade Veterinária pode mandar marcar os animais
que considere conveniente identificar. para efeitos de fiscali·
za~¡¡o e controlo, sem que o 'proprietário dos mesmos tenha
direito a opor-se.
ARTlGO 90
Medida. sanltárlas de emerg6ncla

Como medida sanitária de emergencia, a Autoridade Vete·
rinária pode propor ao Governo a retirada de animais de zonas
bem definidas.
ARTIG091

SacrlffQlo sanltárlo

l. Compete a Autoridade Veterinária ordenar o sacrifício
sanitário dos animais doentes, suspeitos ou em risco de contrair doen¡;:as constantes da lista de doen~as de declarar¡:ao
obrigatória.
2. O sacrifício sanitário é considerado, mediante proposta
fundamentada dos Servi~os Provinciais de Pecuária, e é efectuado na sua presenr¡:a. O destino a dar aos animais sacrifi.
cados é determinado pela Autoridade Veterinária.
3. Sempre que nos termos regulamentares o sacrifício sanitário implique indemnizagao, os animais devem ser avaliados
por urna comissao constituída pela Autoridade Veterinária a
qual preside. pela Autoridade Administrativa da respectiva.
zona e pelo interessado ou seu representante.
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ARTIGo92

Instru~ao

para a desloca~ao de animais para sacrifício sanitário

1. O sacrifício sanitário ordenado nos termos do n.o 1 do
artigo 91 do presente Regulamento, concede prioridade na
matanya des ses animais, a realizar em locais de abate estabelecidos para o efeito, devendo a deslocayao dos animais
obedecer a instruyoes expressas da Autoridade Veterinária.
2. Os animais deslocados sao acompanhados de licem,;a
visada pela Autoridade Veterinária, ná qual deve ser mencionada a sua proveniencia, os motivos que determinam o abate
e a prioridade na matanya.
3. A carne dos animais abatidos nos termos do número 1 do
presente artigo, pode ser distribuída para consumo, desde que
aprovada em inspecyao e, se necessário, beneficiada.
ARTIGo93

Destino de animais mortos

1. É proibido manter insepultos por mais de vinte e quatro
horas ou lanyar em quaisquer cursos ou colecyoes de água,
animais mortos por acidente ou doenya, seja ela qual foro
2. A incineIayao e o enterramento dos animais compete
aos seus proprietários.
ARTIGO

94

Exuma~áo de cadáveres

É proibido exumar cadáveres de animais ou po-los a descoberto, salvo por determinayao da Autoridade Veterinária ou
por mandado judicial.
ARTIGO 95
Beneficia~6es

l. Compete aos proprietários das explorayoes pecuarias
atingidas realizar as beneficiayoes prescritas na alínea n) do
artigo 85 do presente Regulamento, que sao efectuadas, obrigatoriamente, em conformidade com as indica<;5es da Autoridade Veterinária.
2. Sempre que julgar conveniente, o Estado assumirá a
responsabilidade decorrente das beneficiay5es referidas no
número 1 do presente artigo.
CAPÍTULO V

Animais selvagens
ARTIG096

Medidas sanitarias

A Autoridade Veterinária pode propor ao Governo o abate
organizado ou a restri<;ao de movimento de animais selvagens,
mesmo que se encontrem em parques, reservas, coutadas ou
propriedades privados, desde que t¡~ seja necessário para:
a) Proceder 11 investigayao de doenyas com vista a promover medidas sanitárias convenientes;
b) Garantir a protecyao da populayao humana e animal de
doen~as em relayao as quais os animais selvagens
possam actuar como portadores ou reservatórios;
e) Ordenar a criayao de faixas de território despovoadas
de animais selvagens, para fins de controlo ou
erradicayao de doenyas;
d) Impedir o contacto entre animais sclvagens e domésticos através da edificayao de vedayoes.
ARTIGo97

(39)

CAPíTULovr

Controlo dos produtos de origem animal
ARTIGO

98

Qualidade dos produtos

1. O controlo dos produtos de origem animal visa garantir
que os mesmos tenham as características e qualidade adequadas .ao fim mencionado no certifica~o veterinário.
2. O controlo dos produtos referIdos no número 1 do presente artigo, é realizado pela Autoridade Vete~inária, que
poderá recorrer a laboratórios de referencia para a tomada
de decislio.
ARTlGO 99
Utiliza~ao

de medicamentos, produtos biológicos,
hormonas e drogas

1. A importayao, registo, preparayao e venda de medicamentos, produtos biológicos e químicos, destinados a animais,
ficam sujeitos a licenciamento pel'a Autoridade Veterinária.
2. A utilizayao de soros, vacinas, alergenos e drogas destinados a animais, fica sujeita a autorizayao, fiscaliza~ao e
controlo da Autoridade Veterinária, podendo a sua administrayao ser condicionada por normas estabelecidas pela Autoridade Veterinária.
3. É proibido o uso de hormonas e de promotores de crescimento na alimentayao animal.
4. A utilizayao de hormonas para fins terapeuticos, fica
sujeita a autoriza<;ao, fiscaliza<;ao e controlo da Autoridade
Veterinária, podendo a sua administra~ao ser a.utorizada com
base em normas estabelecidas pela mesma.

CAPÍTULO VII
Indemniza~oes
ARTlGO

100

Procedimentos

l. O proprietário de gado e animais de capoeira mandados
abater nos termos do n.O 1 do artigo 91 do presente Regulamento, tem direito a ser indemnizado pelo Estado, exceptuando
os casos previstos no artigo 103 do presente Regulamento.
2. É igualmente devida indemniza<;ao quando o dano ou
morte do animal é provocado pelo emprego inadequado de
agentes terapeuticos ou profilácticos, impostas pela Autoridade Veterinária.
3. As indemniza~5e& referidas nos números anteriores do
presente artigo tem lugar mediante apresentayao de certificado comprovativo, passado pela Autoridade Veterinária.
4. A indemnizayílo a atribuir pelos animais mandados
abater por imposi~1io sanitária é estabelecida em legisla~ao
própria.
ARTlGO

101

Im¡truc;:ao do processo

O processo de indemnizayao é instruído pelos Servi<;os
Provinciais de Pecuária, e remetido 11 Autoridade VetefÍnária
para decisao.
ARTlGO

102

Ocorrencias

Indemniza\?ao por sacrifício sanitário

É dever de qualqu~r cldadao 011 entidade participar aAutoridade Veterinária ou Administrativa da área de jurísdiyao mais
próxima qualquer alterayao do estado de saúde verificada em
ammais selvagens ou a presenya de animais selva gens mortos.

A AutOlidade Veterinária, pode propor ao Governo a mdemniza<;ao, sempre que esta for devida por sacrifício saml<Írio
ou por destrui~ao dos produtos, subprodulos, despojos e forragens, retidos por imposiyao sanitária.
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ARTlGO 103
Sacrlfrclo sanltárlo lem Indemnlzaqáo

Nao é devida indemniza~ao por animais mandados abater,
quando:
a) Mantidos em condi~5es inadequadas de higiene e
maneio;
b) Se trate de animais apreendidos e declarados perdidos
a favor do Estado;
e) Se revelar a exist8ncia de doen~as de dec1ara~ao
obrigatória. durante a inspec~ao ou quarentena de
animais importados;
d) Tenham sido violadas as determina~5es dI) presente
Regulamento;
e) ~e trate de casos previstos em instru~oes especiais,
publicadas em Boletim da República.
CAPITULO VIlI

Auto de noticia
ARTIGO

104

Procedlmentol

1. Sempre que se verifique qualquer

infrac~ao

ao presente
Regulamento, a Autoridade Veterinária levantará ou mandará
levantar o respectivo Auto de Notícia, o quaL mencionará os
factos que constituem a infracyiio. o dia. a hora, o local e as
circunstancias em que foi COmetida. o que puder averiguar
acerca do nome. estado civil, profissao. naturalidade e residencia do infractor, o nome, qualidade e local de. trabalho da
autoridade. agente .da autoridade ou funcionário público que
a presenciou e os nomes, estado civil. profissao e resi<;lencia
ou outros sinais que possam identificar. de pelo menos, duas
testemunhas, se as houver.
2. O auto de notícia deve ser assinado pela autoridade,
agente da autoridade ou funcionário público que o levantou
ou mandou levantar. pelas testemunhas. se as houver, e pelo
infractor, se o quiser assinar.
3. Poderá levantar-se um único auto de notícia por diferentes infrac96es cometidas na mesma ocasiao e relacionadas urnas com as outras, mesmo que sejam diversos os
seus infractores.
ARTIGO 105
Valor dos autos de' notIcia

Salvo prava em. contrário, os autos de notícia levantados
nos termos do artigo 104 do presente Regulamento, fazem
fé em juízo.
ARTIGO

106

Prazo

Os autos de notfcia levantados nos termos do artigo 104
do presente Regulamento serao remetidos ao tribuhal competente no prazo de dez dias. Porém, se disserem respeito a
contraven<;ao a que corresponda sor,nente pena de multa,
aguardarao um período de quinze dias na secretaria ou
reparti~ao pública ande possa efectuar-se o pagamento vol untdrio da mesma. Findo este prazo, quando se nao tenha
efectuado o pagamento, os autos de notícia sao remetidos ao
tribunal competente, dentro de cinco dias.

Tabela 1. Multas apllcávels a transgressOes ao Regulamento
de Sanldade Animal
Artlgo

NII,

10,

2 000 OOO.OO/animal

II

·
-

12

-

1200000.00

13

1

14
16

·
·

1 600 OOO,OO/animal

19

I

1000 OOO.OO/animal e lO OOO,OO/Kg

21

1e 5

1 600 OOO,OO/animal e 20 OOO.OO/Kg

22

1 e2

2 000 OOO.OO/animal e 20 OOO,OO/Kg

23

·

2000 000,00

29

-

20 000 000,00

33

1

1600 OOO,OO/animal e 20 OOO,OO/Kg

38

1

40 OOO,OOlanimal

38

2

10 000 OOO,OO1ellplora~¡¡o

43

1

40 OOO,OO/animalldia

45

1

1200000.00

4~

1

10 000 000,00

48

600000,00
20 000 000,00

55

-

58

-

10 000 000.00

59

I

5000 000,00

60

1e 2

1 200 000,00'

68

1

20 000 000,00

70

-

40 OOO,OO/Kg

72

-

20 OOO,OO/Kg

50
51
53

5000000,00
lO 000 OOO,OO/selo

5000000.00
5000 000,00
20000000.00

73

-

20 000 000.00

1 e2

20 000 000,00

77

-

20 000 000,00

82

I

5000000,00

83

20 000 000,00

87

-

93

-

20 000 000,00

94

-

ID 000 000,00

78

84

99

Penalidades

III

ARTIGO 107

113

Multas

com multa, de acordo com a seguinte tabela:

lO OOO.OO/Kg

75

CAPÍTULO IX

1. As transgressoes ao presente Regulamento sao punidas

Valor da Multa (MT)

'

10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00

115

-

2 000 OOO,OO/troféu

121

-

JO 000 000,00

20 000 000',00
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2. Os valores estabelecidos no número anterior sao actualizados por Despacho conjunto dos Ministros da Agricultura
e Desenvolvimento Rural e do Plano e Finan~as.
3. Em caso de reincid~ncia, nos termos do artigo 36 do
Código Penal, é elevado ao dobro o valor da multa aplicáveI.
4. Havendo acumula~ao de infrac'foes somam-se as penas
de multa.
ARTIGO

108

Pagamento das' multas

O prazo para o pagamento voluntário das multas é de
quinze dias, contados a partir da data de notifica'fao.
ARTIGO

109

Destino do valor das multas

1. 'Sem prejuízo do disposto na legislar;ao vigente aplicável,
o valor das multas aplicadas por transgressao as disposir;oes
do presente Regulamento, revertem em cinquenta por cento a
favor do Orr;amento do Estado, e os restantes cinquenta por
cento a favor da entidade fiscalizado~a.
2. O montante destinado a entidade fiscalizadora será distribuído nas seguintes por't6es:
- 20% para a autoridade, agente da autoridade, funcionário ou membro da comunidade que presenciou e
denunciou a infrac'tao

- 30% a favor do Fundo de Fomento Agrário.

ARTIGO

1. Os animais, seus produtos, subprodutos, despojos, e forragens apreendidos e declarados perdidos a favor do Estado, nos
termos do presente Regulamento, sao entregues aAutoridade
Veterinária, que Ihes deve dar, de acordo com as regras sanitárias e os interesses do Estado, um dos seguintes destinos:
a) Abate ou envio dos animais para estabelecimentos
de fomento pecuário;
b) Venda ou distribui'fao a institui~oes sociais, dos produtos e subprodutos em condi¡;oes de serem utilizados na alimenta¡¡:ao humana;
e) Venda ou distribui'fao por estabelecimentos de fomento pecuário das forragens em condi~oes de
serem utilizadas na alimentar;ao animal;
tI) Venda dos despojos que estejam em condir;oes de
serem aproveitados;
e) Entrega ao Instituto Nacional de Investiga~ao Veterinária dos produtos biológicos.
2. Os produtos animais, subprodutos, despojos: forragens
e produto~ biológicos que nao possam ser aproveitados,
devem ser destruídos.
3. As receitas provenientes das vendas referidas no número 1 do presente aftigo revertem a favor do Estado.
ARTIGO

CAPíTULO X
Disposi~óes
ART/GO

gerais

110

Validade da asslstencia veterlnária por privados

A ninguém é permitido exercer profissao inerente a actividade
veterinária, no sector privado, sem que esteja devidamente
registado pela Autoridade Veterinária.
ARTIGO

JII

Casos que carecem da autorlza9:1o escrita da Autorldade
Veterinárla

l. Nao é permitido, sem a autoriza~ao escrita da Autoridade
Veterinária:
a) Realizar pesquisa, experiencia ou investiga'fao com
vacinas, toxinas, anti-toxinas, antigénios e outros
produtos biológicos que sejam total ou parciah'nente
de origem animal;
b) Usar urna vacina, soro, toxina, anti-toxina, antigénio,
referido na alínea a) do número 1 do presente artigo,
para a manufactura ou avaliar;ao de um produto ou
medicamento usado ou com a intencoao de ser usado
para o teste, diagnóstico, prevenr;ao, tratamento ou
cura de qualquer doen¡¡:a animal, ou ectoparasita, ou
para a manutenr;ao ou melhoramento da saúde,
crescimento, prodw;ao OÚ capacidade de trabalho
de qualquer animal;
e) Infe'ctar ou contaminar qualquer animal ou objecto
com qualquer agente de doen~a ou parasita, com o
propósito de realizar pesquisa, experiencia, investiga~ao para a manufactura ou avaliacoao de um
produto ou medicamento.
Z. O disposto no número 1 do presente artigo nao se aplica
as substancias aprovadas pela Autoridade Veterinária.

112

Destino de animais, produtos, subprodutos, despojos e forragens
apreendidos e declarados perdidos a favor do Estado

Utillza~¡¡o

113

de restos de comida na

alimenta~¡¡o

animal

A utiliza¡;ao de restos de alimenta~ao humana ou animal e
produtos de origem animal na alimenta~ao animal carece de
autoriza¡;ao especial da Autoridade Veterinária, que determinará os procedimentos necessários a sua beneficiaCOao.
ARTIGO
Utillza~¡¡o

114

de estrumes provenientes de zonas suspeltas
e/ou zonas infectadas

Os estrumes originários de "Zonas suspeitas" ou de "Zonas
infectadas" só podem ser utilizados na aduba¡;ao de terrenos
depois de curtidos por um período nao inferior a cento e
vinte dias.
ARTIGO

115

Troféus

Os troféus nao podem entrar nem sair do País sem que se
fa¡;am acompanhar do respectivo certificado sanitário.
ARTlGO

116

Contrata9ao de médicos veterinários privados

Para o desempenho de funr;6es decorrentes da aplicar;ao
do presente Regulamento, podem ser contratados médicos
veterinários privados.
ARTlGO

Taxas devidas por bens e

117

servi~os

fornee/dos pelo Estado

l. Nos casos em que o Estado forne¡¡:a bens e servi'tos de
assistencia veterinária, é devido pelo beneficiário o seu
pagamento,
2. Serao estabelecidos, por Diploma Ministerial conjunto
dos Ministros da Agricultura e Desenvol~imento Rural e do
Plano e Finan¡¡:as, OS valores devidos pelos bens e servi¡¡:os
fomecidos, bem como as formas de pagamento e seu destino.
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ARTlQO 118
~Isséies

especlals

Sempre que as circunstancias o aconselhem, o estudo, profilaxi¡¡ e erradicayao das. doenyas de decJarayao obrigatória
ou outras, podem s~r e$pecialmente cometidos a missoes que,
em colaborayiío com outras instituiyoes, actuariío conforme
plano e instruc;oes elaborados pela Autoridade Vetérin~ria.
ARTIGO 119

Condl90es excepclonals

Em condic;oes excepcionais, nomeadamente em caso de
surto de qualquer doenc;a animal, a Autoridade Veterinária
poderá determinar outras medidas de condicionamento e de
controlo adequadas para impedir a disseminac;iio da doenc;a,
que deverao ser divulgadas aos criadores da área afectada,
através dos meios habituais de informac;iío.

ARTIGO 120
Acesllo a currals e terrenos

É punível nos termos da leí a recusa, a Autoridade Veterinária, de acesso a:
a) Currais e terrenos;
b) Instalac;oes de processamentq de produtos de origem
animal;
e) Laboratórios de processamento de produtos biológicos de ovigem animal.
ARTlGO 121
Medidas profilácticas e terapeutlcas

O proprietário de animais domésticos e selvagens de triac;ao
e estimac;ao, assim como de animajs selvagens em cativeiro,
é obrigado a garantir o cumprimento das p1edidas profilácticas e terapéuticas de carácter obrigatório definidas pela
Autoridade Veterinária.

