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AÍigo 44."
RespeilopelasnoÍma! dopaísimportadorno
transportedeanidais
reprodeânimaisdesiúadosâ pÌodução,
O tlarlsDorte
ao
locãl
de
a1é
paÌa
a
sua
origeo
desde
abate,
duçãoou
com
de
acordo
país
é
efectuado
er?oíadoÌ,
do
embarque
asnormasdopaísimpoÍador'
Artigo45."
de sémen,ówlos e ovos
EÍportàçõese ImportÀçôês
São aulorizadâsas expoÌlâçõose importaçõesde
ale
e deovosférteispÌoveÍiêntes
sémeíÌ,ó1'túoíembriões
pmdução
oficiaÌou
de
aÍtificial
cenfosde inseminação
mdemne
mentecontÍoladospê14aúoÍialâdeveterioíÚ:ia
zona
infec'
trurna
e
não
sitÌtadâ
daLista "4"
dâsdoeúcâs
é
quais
huflãÍìa
â
especie
das
tâdaaleümadasdoe4âs
süsceptivel.
AÍigo 46."
Aüso aopaísdesÍinftárioou detrânsito'
emcÂsodedoença
veteÍirÌâìâdeveâvisaÍo pâísdestiÍâtiA âutmidade
os paìse!dc ti'ânsitose apósa
no e evetìrualnrentc
e ovos
dosânimâls,sémen,óMìloíembrìões
exDortaçâo
Listâ
úÌta doençadâ
"4", nü1l
férteis.for constatado
I]â cxplo_
peíodo
inqrbação'
de
ao
paâzocorespondente

w
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raçâode origenr,oü sobÌerun anirnâlque esteveao
mesmoiempocom alrinrâìseryoÍadosnum cerì1Íode
conc€nlração
ourÌummercado.
lújSo 4'7'
intem{cional
Certiíicadozoosâ-Ìritário
Anles da expedìçãodo6 aoiÌnais, sérne-ÌLó\,uloíembriõcs,ovosférteise pupasdeabellús,o veteÍinádo oficial deveelaboÍârdenÍo dâs24 horaspreçedentes
ao ürregameÍlto,um ceÍificâdozoosaniúÌiointemacionâl corÌforme
o modeloaplicadop€laOIE e redigidoem
líÍgüasoficiaisdospaisescxportâdoÌe iopoÍtâdoÌe, em
c€rtosçasos,nasdospals€sdeffusito,
tutigo48."
Ex{meclímcodosanimÂisânlÉsda paÍidâ
1. Àntesdapartidadeum arimaloudeum lotedeânj"
maiseln viagemintemacionâI,
a aúoridadeveteriláÍia
no porto,no aeroportoou da zonaonaleestásrfuadoo
poío fionteiÌiço,pode,se acharnecessário,
prccedera
umexameclinicodosmesmos.
2, O lugú e o momentodesseexanresâoíxados de
aduaneimg,
de modoa nâo
acordocomas foÌmalitlades
obstafilizarouretardaapâItida.
Artigo49."
Medidarântesde paÌtida
A aúoridâdevetednâiaÍefeÍidano aíigo 8ÌÌterior.
pârai
necessárias
devetoÍìrr medldas
ou
a) ImpealiÍo carregarneo deanimaisafectados
peladoençadâ
suspeitos
de estaÌemâfectados
Lista"4", oupoÌ oütmdo€nçainfeccìosal
b) Eút Ì qüe s€ irÌtÍoduzâao bordo do veiculo,
possíveis
deinfecaão.
vecioÍesouagentes
Secção
lV
Dasmedidag
loogarllá asaplicávêis
duEnteo tânsÌto
ktigo 50"
Trârsito deanimakprov€nienlesdepaíserque
norm!Ìm€ e lêm releçõescomerciâis
O iÌfusito de aninaispÌovederúesde paísescom os
quaisSâoïomé e PÌíÍúpe tem relaçõescomerciatsé
e desdequea
líÌe, salvoo dispostonosâÍigos seguintes
veterináÍia
notì-frcaçâo
trfu5ilo
sera
fciÉ
à
sdoridade
do
de cspecre
e
Esu noúcaçâadcveçonEÍa indjcâçáo
quanticlade
dosanin]ars,o mododetransportee o posto
deenlÌdda
e saidâ,coúormeiúeÍaÍos ptede &onteirÀ
vialnentedelelminÂdod
e auloúadosnotcÍÍitóÍio dopâls
detrâosito-
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Aíigo 51."
OposiçãoaotÌâlrsito deâdmais
pelaâutoridadc
PodeseriÍÌterdìtado
veteriÍánao Í:ìrsito de âniÌÌìâisa quese refeaco artigoaírterior,desde
quenoparseryotadoÍ ou rìospaisesdetrâÌsito existam
comosusceptíveis
cortâsdoenças
considemdas
de sercm
aosseusprópÌiosãrlÌÌais.
fansmissíveis
Aftigo 52."
Aprerentaçãodeceúficado zoolrdtáno internacionale elamedo eltâdoranitário
zoosaPodeserexiglalaâ âFesenÍâçâo
d€certificados
rÌiúÍìosinterDacionais,
âssimcomoprcceder-se
aoexame
do estadosanitáÌiodosanìmaisemtrânsito,poÍ umvetedetÌânsi
dnáriooficial,salvono câsoondea autorização
to imporúâo tânspoÍe dos mesmos,em veicúos ou
e laclados,
coníentores
fechados
Aíigo 53."
DBemb4rquede aDimâisemÍrÂmito
L Os anÌmais€m tr-ânsito
apenlspodemser desempar'ãs€alimentareÍÌoü ainahpamâssegümr
o
barcados,
seubemeíaJ. ou qÌÍììdo por rÌìouvosalcfoÌçâmaiore
sob o confolo efectvo de um veterìÌxirioofrcial que
dcve assegÌrarque os mcsmosnão tenhiìÌnq!.aÌqüer
contactocomosoütrosâDlÌÌvìls,
2. A autoridade
veteriÌviriaâvisao paísimpoÍadorde
imFeüstonopars.
todoo desembarque
Aíigo 54."
N!úos queescalamo teÌÌitóno nacional
ÌrmpoÍo, ouqualqueÌpaÍtedo
Osnaliosqueescâlam
de\emobedecer
àsconú\óesimposlemtorionacional,
pameütã conlâminâção
veterirìráÍiâ,
tâspelaautoridade
e aledoenças
fallsmisdveis.
deinsectos
Artigo55."
Aüso àsautoúdad$ veterinóúâsemcasod€ Àxrâcaçiiooü ete.râgeú forçada
üm
SepoÍ Íâzôesalheiasà vontàdedo comandânte,
porto
foÌa
do
ou
úavioâtDcarou nmaâercnaveâterraÌ
porto
notmaÌmsnte
ou
no
ou
aeÍopodo
ontle
aeÌoporto.
deae
deveescalâr,o comardrntedo flaüo ou aeronave
possivel,à autorialaâ\isâÌ do facto,o Íìais rapialâmelúe
públicâ.
deveterináÌiae todaoutrâautorídâde
ArEgo56.'
Obrigetoriedadedemcdidns
necesA autoridâde
veteÌináriadevetomÍr asmedialâs
ou âteÍâgem
sáÌiâgdcsdequesejaâvisâdâalaâtÍacaçâo
referidosno aÍtigoanteÌior.
doÍâ\'io ouaeÍoÍÌâve

Artigo57'
Ixgarci ondedevemficar o! âÌimâis
e oüacompanhantês

sêcçâo
VI
àchegada
asaplicávêls
roo3anitá
Oa3medida.

Artigo62'
ques€enconEãÌem
ao
e osacompanlânies
os ânimars
dc âíimais úo Pais
Entrad&
ou
de
próxiÍÌos
lugar
de
ahacaçâo
do
bordod€vemficm
naterial
de
acomparììâmento,
do
ateÍâgeme a descaÌgâ
Só devemcntrar flo pâís ânimaig sémerì,ó1ÌÍos,
dâsliteirasou dos úúentos dosgados,nãodêvemseÌ
embriões,ovosféfeis e pupasde abellúÂpreviamênte
autoÍizâdos.
poÌ médico
sanitáriosefectuados
súmetidosâosexames
o
país
acompaúado
de
e
exportador
do
oficial
ve{criÍ,,áÍio
AÌtigo 58
por
esta
eaiúdo
intemacìonal
zoosarìtiá-flo
cer5ícado
It€stinodr üagem
aütoÍialâde.
pelaaúoridadeveteDesdequeal medidâsprescÍitâs
AÌtigo63."
o naüo ou aeronaveestá
rúáÍia se.jaflimplementâdas,
fu âütoridadescompetentes
de
comuÍicaçÉo
?râzo
em
a seguií
sobponrode ürla szúDdtio.
aulorizâdo,
norÍìâlmente
âopoÍo ouaeÍopoltoondedeveÍÌ
direação
deYeúser comütricâdas
çomperenÍes,
À autoridâd€s
ilcon\eetcÂlar,ou se Â5í47òeslécnicasse mosÚaÍem
Ío tenilótio,de
pÌevista
daentrada
dezdiêsaffesaladata
ÍÌa$ apropriaalo
nienles,pârdumportoouâeÍoporto
embíões'
ó1'dosénÌeÊ,
toalaexpeúçãode arìilDâis,
údicação
deespé_
pupas
a
âbelhas,
com
de
ovosfáieis e
AÍtigo59'
como
âssÍIÌ
meio
de
tÍàltspoíe,
naítÌeza,
cies,nú$etos,
Medidal emcssodeurgência
posto
fioíeúço,
alo
o nonÌe
do naúo ou de
Em câsode urgôncia,o comandâJÌte
AÌtigo 64.'
nec€554sânitáÌids
develomârlodasasmedlclss
aeíorìâve
deaninris no país
entrÀda
Limitaçõ$
de
acom'
trìpulâção.
dospassâgeüos.
ria\ pâraâ segìüançá
âoborclo
pânÌunt€se aÌrimâisquese€ncontÍem
L O MinisÍo tutelaÍdepecüáÍiapodeproibira eliada no telritóio nacionâlde animais,séme4 Ór'Ìr1os,
V
Secção
de abelhas,desdeque o
enúriões,ovosf&teis ê pupìas
ê cenhoB
daquarantena
DospGtosdefronteirãs
infedâdo
seja
DàíseìToitâdorou detrârÌsito consideflalo
uarÌsmisl\ei<
serem
de
süscepd\eis
àe cenasdoenças
AÌtigo60"
aflrúÂis
aosseusPróPnos
defÍonlein
dosPo3tos
Coodrçôe3
aosanimaisde
2, No que se refgÍeesp€dficâmente
ouemtráÌÌslto'
impoÍados
e
equi$
süina
boviÌIa,
esDécie
provêfi de
queos mesmos
o ieÍificado dwe especificar
umazona:
boüÍìâ: ltrdefin€de
a) Paraos aÍIirnaisda espécie
AÍtigo61,ô
pneumoniâ
bouna;
peste
contâgosa
ê
de
bovilìâ
InfoÌmaçãoqüc â autoÌidâdeveterináÌra
ìndeúÌÌe
de
eâpécie
sìiínâ:
de
i'âia
os
aniúais
b)
da OIÌ
dev€colocarà disposição
peste
suha
clássica;
Destêsnínaúicaü e de
Èaraos animaisda espécieeqúnâ:indeÊrrede
c)
colocar
à
ahsposição
deve
veterháliâ
1. A aütoridade
pesteequiÌÌa;
seÌÌecessúo.o seguin_
ds OIEe dot pâlsesrrÍeressadoc.
ie:
3. Em relaçãoaoscaninos,felinose câÍúvolosselva_
centÍosdeqüa_
a) UÍÌÌalistâdepostosfron1eiÍiços,
demr!a. o certi
u-leclàdos
dosparses
pala
eenspÍovenienles
apÍovados
e aÌIÌÌâzéns
renten4matâdorÚos
conÌÍir
que
\acinâdo
arÌimal
esd
o
especrficar
Ëcadõdete
intem:tcÌonâis:
astlocâscomeÏciais
pelo
aplicada.
rrcna
irìacú\ada
com
uma
pãâ o
â mesma
comcondições
b) Umâlistâ dosaeropoÍtos
pais
no
entJada
artes
alâ
e
üm
ahâs
fiÌÍe
meÍos,
tânsito aéreodirccto.

TodosospostosdefronteiÍase os çentÌosalequarenpataa alifientâção
tenâdevempossÌjÍmeiosn€cesslíÍios
dosaíÌhúis.
e o âbeberramento

2. Todaa inlpoÍl4çãoe eì?oÍtâçãode ânimaisefccile_
tuâalas
fora dospostosfionteiÍiçossãocolÌsidemdâs
e
por isso,a colúscaçãodosmesmos os
gâis,implicaÌÌdo
judiclaÍsaost]?nsglessores,
procediÍÌentos
eventuais

Aíigo 65.'
Ìnterdiçãoemcasodedoença
veíeriftátiapodeinleditâÍ a ertrâdâde
1. A autonalâde
o\o) féÍleisc pupas
ceÍìr..ÍL
o!.ujoòembno€s.
ajumãis,
no posto
que
inspecção
efectuadâ
â
de abelhâs,desde
que
os mesconslâte
pelo
oficial
Ìetednáno
fronteiÌiço
utn
âg@te
ou
de
de
umâ
doençâ,
mos estâoafectados

I
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Axigo68."
âosânima1s
paÍogéücogusceptivel
de ser Eansmissível
dal
autoridadettduÂIrei.Âs
Obrigação
dos€utemtoío.
desde
2. A suâentrailâpodeserigxalÌÌÌenterecusaala
a iflerútaÍ â
adrìaneiãssãoobíigaalas
As autoridades
dc umcerbÍcadozoosadtáÌio
quenãosejaacompânhadâ
prévia
autoíza_
país,
ânimais
sem
a
de
e
sâida
do
entràda
coma Ìei.
emconformidaale
intenÌacional
\'eteÌiÌÌáÌia.
çâo
L Nest€scasos,a aütoridadevetednáÌiado pals
Secção
Vìll
eì?orlâdordevcserÂúsadoimediatârÌÌeÌÍe,
e mat€rial
0oBônlnâbdêlaboratódos
Eênétlco
pode
oÍderar
a
oolocâção
veteriÍ.iria
4. A autoddade
Attigo69.'
dos aninÈisou lol-epÍÌrad observação
em quârcnrcÍìâs
deimporteção€ erportação
Mcdidas
$peciais
parâ
efeìlo
de
nec€ssáios
exames
biológicoç
cljnicâc os
diagnósÍco.
â pesqúsas
desunados
de laborxlório
Os arünìars
bon9ficíam
de
zootecnicas,
ou seô
lrédrcâs,veteÌrnáriasou
dedoençâs
5. Sefor conflnÌaaloo diagnóstrco
fixadâs
impottação
e
tle
exportação
de
vetefl- m€údasespeciais
â autorialâ(t€
ceftjficadonâoestiverrcgülaJizado,
por despaúodoMinistrotutelardepecuáira.
túedidâs
ftiria podeúÍÌÌâÌ asseguirÌtes
a) A devoluçãodos auina-rsou do lote ao par.
AÍigo 70."
e$ortâdor,desdeque não impliqueo Íânsilo
domrterial genéti€o
Tratomento
porurlltercefopâls;
que
a
dosâíilÌìaÌsdesde
b) O abatee a destÍlrição
O materiâlgsnétiço(súnen,ônrlos ou embriões)é
daÍÌedidajndicâda,rìaaÌineaantenor
âpücação
previstâsno Cóú_
batâdode acordocomasúsposiçães
seja pedgos do poDtode ústa saflúÌio ou
goZoosadtáÍiodâOIE.
impossivelnaPÍí1ica.
Aitigo66'
ObÌigaçlo detra poÌUt o3ânimrispara o lügar
dedesino

Sêcção
lX
do! animâisnoPai!
Oomoúmento

AÍigo 71.'
paÍa
derrlimâi8ro país
circulsção
Aütoritqào
pâIa
Ìugar
de
o
e ira$portados
Devemseradmitialos
destiÍo,os anirnais,ô€men,óv'dos,embriôes,ovosfeÌ1. Os arÌiúâisquectcúam dailha de SâoTomépalâ
deüm certiicado
teise pupasdeabelhâs,acompanludos
poÍ 1azÓes
comeÍclals,
zoosanitinoinlerÍìacioÍxlle cujo estâdode salubridâde ilna do PÌincipe e vìce-vena
sanitáÍiâ
de uJnaâutorizaçâo
sejar€coúecidocomobom pelaâutoÌidâdeveleÌjtÌárìa devemser acompanlÉalos
local
de oÍÌ_
do
pelo
oÍcial
técnicoveterifiátio
emitlda
dopostofro0teiÍiço.
gern,
Vll
Sêoção
saflúnadeteseguiro
daâuÌon.7açào
2. o possuidor
comunsa iÌnpoúçãoe expoÍtã9ào
Da9m€didas
nos postosde
aniÍìtis
presctito
apÌeserüff
e
itineúÍio
inailcados
namesma.
controlo
LÍ1i8o61.'
Relponrebilidadedo conpÍrdor e doerpoÉador
AÌtigo 72."
denãocuúPdúento
€ú
câso
Medidâs
visit4
diagnÓslrco,
com a
1. Os custosrelacionados
de
cadiverês,
qÌúrenlena,
e
deúruiçâo
âbâte
tatamento,
no âÍlgo allte_
1. O nãocümpúÌentodo pÉceitìrado
docoúpÉdoÍe deolportaclor'
sãodârcspolsabilidÂde
çonlfaâs
rior e casoos ânimaisnão estejamvacinâdos
quÍ}(enpostos
podem
em
Fer
estes
contaglosas,
doeaças
âos custo6refeídos no
2. As iârifas respeitantes
regìiâftentâr
númeroanÍerior,sãofixâdâspof despacho
de
tutelar
MinistÌo
do
Pecuáiia2. As medidasiÍúcâdâs no Íúmero arÌteriornão
juúciai\ âos
3. O veterináÌiooúciâl devetonar todasâs medidâs excluemâ âdopçàode píocedimentos
de doen9sconta- infrâctoaes,
parapÌeveniÌa cxpansão
necessánas
giosas,mesmoem casode Íecug do propnctárioou do
Artigo73.'
condríoÌ.
Medídasemcasode do€úç&
dealgümadoeÍ_
Desdequeseconsiâleou sesuspeite
doE
durantea circìúação ârÌirÌìâis.devem
ça contagiosa,
no aÍÌigo
de imeúatoãsmeúdasprevistas
serapücâdas
presente
Código.
78."do

V
TIÍULO
vet€rintuia
3aúde
Da
Pública
I
CAPIÌULO
Doconceìto

sas.inclúndo o abâteobígatório de aÍimâl, protegendo
a saúclehumar4 assimcomo alefendeldoâ econoúia do
sectorPecÌrimo.

AÍigo 74"
desrúdepúblicNYeteÌinária
Conceixo
por "sâúdepúbücaveteÌirüiriâ"os pÍoble'
Entende'se
rúf,ne-ÉrúdÊTú1ÁiçtÌÌBn@-enÌ rÊlâçâodrccta ou
impli'
húÌecta comosaniÌÌÉisemquenecessaÍiâmcnte
câa clênciâveteÍinánâ'
II
CAPITULO
Àlimals
das
Doençag
Contrclo
I
Sêcçáo
e acçoel
0o conaêito
AÍigo 75"
Conceitoe acçõ€sdecoDtrolol'eÍ€Ìilário
l O coniloloveledÍárioé utn conjürtode medidas
e legarsposfâsemacçãoa lm
hiqiénicas
admiÍrìs$atlvas
conlagosas
dedoençâ5
e
difrçào
deï iur o sugrmmro
deconholosaniúno,asdecisões
âcções
2. Constituem
obrigandoâospossuldoÌes
competentes
dasautoÌidades
asnonnasÌegaÌs
rigolosâmentê
cumpúem
a
de animâis
SêcçãolÌ
dâListâ"A'
Da.doenças
AÍigo 76.'
LigtÀdedmnçrscodtagiosas

AÌtigo 79 "
Medidas de conlrolo raírtário
As meúalasde conÍolo saniúÍio tonrâdasúo sentido
aleluta contra as docnçâsconslderadascontagiosâssão
aplicâveistâÍto aos arÌinl-aisclilìcame e doentescomo
aossuspeitos0u contaJÌìlÍuldos
AÍigo 80 "
Plano de contingênciÀ
L As medtdâsalecontrolo sa Slio â executaÌno quaúo dasdoeÍçasmeocionaús no dúmerosegútrtg fâzem
Dancde |rm planodenoralüìadoPÌanode ConungéÍÌcia
do Vlniç-tronrlelarde
quee rcgulamcntado
PoÍ despacho
PecülriâEstasdoençâs,sãoi
PesteSúla Aiicâna;
a)
PesteSúDa Clássicâ;
b)
Pestedoslequenos Rumìnairtes
c)
ktigo 81.'
lndemnização sosPropríêtírior
L Os propdeúÌios dos ânimais âbrâagidosp01 um
suno de doe;çâ contagios devemseriúdelÍmizados'
2. Pa$ o efeito. o GoÍemo deve criaÍ um nmdo pIópdo.
AÍigo 82 "
podem set indemnizâdos
qüe
de
doençt!
Ca3os

do paíse da sâúdepúbli_
aosintercsses
1. Atend€ndo
dos aìimâìç p€Ìâsquaiso\
A( doençascontagiocas
podeÍD
serirÚ'
conlagosJs
conÉide.âdas
ca.asdoewãs
sãoas seguftes:
denomitada
"ListâdeDoençâs propíeifuios podemserindernnizados,
üitâs nümâlistaesp€cial,
úosa (Fa);
FebÌe
a)
AnimaisCoítagiosâs".
às âutoridtdescom_
2. Essasdo€lÌçassãosubÌneúdas
parâdeclam€oobri8atóra
petenfes
AÍligo17'
conlagosâs
da lirte dâsdoenças
Regulementâçío
por
é regulameÍÌtada
conta€irosas
A lista ilâsaloenças
por
completa'la
ou
modiÍtcada
podendo
seÍ
decreto,
popostadoMinistÍotutela.rdçpec!âflâAÌtigo 78"
MedidN queo MiÍjstro Podetomar
o
contagosas
Ì\o ouadmcl2sdmnçasconsidemdâs
de
pode
tornar m€dLiâs
Uinisno tutelr de pecütÌia
policiâle implemenlütodoo progÌâlíìâile tâtü'
caráater
0 regx'
a fim deÈzerrcspeilâr
coìecd\a
rezaproftlarica
pengoalâs
doençâ5
â erÍâdlcxçao
ìâmento
c proçsegur

Estomaltevesìcular;
b)
Doençavesicuìarde Porco;
c)
d) PestoboÍna;
(?PR)i
RurÌÌrJìÂÌtes
PenedosPe{uenos
e,
(PPCBT'
Boüoâ
ConÍagiosa
Pen-Pneumonià
Í)
cofltagiosa;
g) DenÍatose nodulaÌ
h) Febredo vale do Rift;
FebrccaiâÌrâl do cameiro;
i)
j)
GafeiÍae vartolâ caprina:
PesteequÍ,â;
k)
Peslesuínaâfiicâna €SA);
l)
m) Pestesúna classicâeSC);
'
InlluenzâJt iaÌia âitãnelÍe paÌogetrn
ni
o) Doctrçade Neücastle(NCD)

---T

Sêcção
lll
Dasdoênçaa
dêLista'8"
Artigo81."
Estsbeleciúento
dasdoenç$ dâLista rrBtr

do aünÌaÌ peÍcao direito ao subsídio,no que ser€fereâo
abatesâniláÌio.
SecçãoV
DasproÍilexiascolêclivas
AÍigo 89."

O Mnistro tutelarde pecüi.iâ deveestabelecer
uìa
Conc€ito de profflaÍiâ e süls formâ!
segundalisE de doenças,
denominâdâ
"Listâ B". Esta
Listâ é esiabelecida
de acordocom as odenÍìçõesala
Ì Entende.sepoÌ "FofiÌaxia", toda a medìdadestiÍâda
OIE, tendoemcontâra?õesdeimpoíârcia ecorìómicâ
proteger
e
urn ânimáÌou SadorÌacioffl, contrà1Ìnadoena
sânitáÌia,bemcomoos gravesperigosqu€eÌascompor" ça, Íeconendo seja âos procedimentossâniúÌios ou à
tâÌÌr, Ìnais coúcrelâmente
no doÌníìio de inteÍcâmbios elimìúção, âssimmmo as técrricasmedico-cieflíficas.
íìt€nroe i eÍìacional,
Artigo84.0
Medidâsemcalosd€ doençalr
da Lista "B'il
L A consüÌtação
dasdoeúças
dâ "ListâB" nâoé susceptí!€l de aplicaçãoalequârsquer
medidase Íem da
imposÌçâo
oudeiengão
deârÌimais.
2. porerÌ! a autoridade
veteriúrìa,emcasode!Ìgênciajuslificâdâpodedecidt peloabatedosânimìisidenti
ficadoscomoafectados.
Nestecâso,osseuspropdetádos
podemseriíderüúzâdosdeâcoÍdocomo pÌec€ituado
no
aÍigo81.".

'ì

SecçãolV
Dadêclaração
dadoênça

l

Artigo85."
Obúgitoriedadedâ decldÌação
A deciâração
é ob.igâlóriaianto paÍaas doençasala
"Lista4". comoasda"ListaB"
Aftigo 86"
Obrignçãodedeclaração
dasdoençasd:ì "Lista Aì'
No queconceme
asdoenças
da "ListaÀ", todoo proprieúÍio, oü detentorde um ânifial, ou os quetentÌama
gu&dâou a r€sponsâbilidadc
sobÌ€o mesmo,oüahda os
queteDlìÀtrconheciÌnento
dasÍeferidasdoençâs,
devem
possh€1,desdeque a
d€cÌâ.Ê-las
o rÌìaìsràpidamente
susp€itasejâséria.A declaÍâção
deveseÍ feita mesmo
queo arÌìflàJamdaesrqjaüvo ox rerÌhâmorrido.
Artígo8?.'
ObrigrçáodedeclÀíâção
dis do€uçfi da "Lista B"

prollaxia colectivaquândoa mer,mâé
2 CoÍÌsidera-se
feita a um conjÌrnto de mÌimais que úão peÍenc€m ao
mesmoprcprietário ou +re nâo estãosob o controlo dos
mesmosdetentorcs.
3 A profilaÌiâ colectivapode serprivada ou pútrlica.
4 MesmotrataÌÌdo-sedc profrlaxjâ pÍivâd4 o Ministro
tuíelar de pecúÍiâ pode defiÍir méiodos, técnicas e
modaiidadesde acçâoa seremimplemenhdas,por forma
a seremdticúâdas com a politicâ mcioÌìâl de lutâ contÌa
as doençâsaÌÌirnais.
Artigo 90.'
Profilâliâ rolunláriae obíi9lória
A profila\ia colecúvapode s€Í vollrnúia ou obrigatóíâ. O deseÍÌcâdeaoentoduna profil&xÈ obrigâtórìâ
advémde uúa disposiçãorÌorÌnativae deve estariÌÌsertâ
nümplâno de contingência.
ArEgo91.'
Conseútimetrtodo pÌopúetário
Á prcfilarda colectiva loluntíria deve seÌ implementaalacom o coÍsentimentodos prcprìetáÌiosou dos possúdoreslocais.

GÂPITULO
l
produtos
DahigienedoB
deoÍg€maníÌnal
SecçãoI
DasdeílniÉês
Migo 92.'
CotrC€ilo
deprodutoânimâI

por"produÌos
po(
I truende-çe
àrürÌÌai)".
osarxmais
é feita
Quântoàs doeÍçasda "Lisla B", a declaração
peloproprietfuioàs âutoridades
sânitáriâs
ao nívellocal
tosà vendâpâÍaconsumo,
\,ivosou abatidos,inteiÍosou
ou nâcionâl,desdequea doençasejareal,indep€ndente- despedaçados,
a sabeÍ:
ÍÌente,dequediagnósúco
setÌâ14Íe quco âÍiíìal osteja
a) Os ânimaisde tâlho: ãÍiÌÌìais livos no eslado
moío. doenÍeourecupeÌâdo,
domésrico
dascspécies
bovìnaoünl. cáprinâ.
süínae as espécjes
eqúra, âsrnirae seuscnlAtigo 88'
zÍÌmentos;
Illta dede€lâraçáo
b) As avese coÊlhos
domésticos;
c) OsaniÌMisdecaçâ;
podeiflp1icáÌqueo FoprietáÌio
A faltadedeclaÌâçâo
d) OsprodutosdomâÌe deáguadoce.
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2 As cames,istoé,toalasaspáÍesdoaniÌÌÌâldetalho,
aves,coelhose arúÍvrisde caçAsusceptil€isde seÌem
colocados
aopúblico,par" efeitodecorÌsumo.
3 As denominações
acimaindicadas
nãosãolimitâtipoÌ despacho
do MitristÌo
tâs, podendoserâutnentâdas
tutelaÍdepecuália.
--

Aítigo 93.
pÍodúedsorigemìniõa+

N.,38

30 de DeEn'bIo de 2OO5

dütosânrnÌars
olr deorigemaniÍÌalÍo paisi
2. Nâosãoconsid€Ìados
comoiÌlportâçãoosprodütos
arÌimaiso! !E origemâÌÌimalenl.adosno paisnasbâgâgenspessoais
pa$ o seuaulo-cúnsumo,
deumpgssâgeÌro
cujopesonãosejasupenora cincoqúlogamâs.
Se.çãoll
Dainspecaão
3anilária

AÌtigo 98."
1. Entende-sepor 'rprodltos de odgom anirÌral",
Submissão
aocontrolodesslubridade
mmestíveisprodüzidospelosanìÍÍÌaisno estadonatural
ou transfoÌ!ìados,nomeaalâflente,
o l€Ìte, ovos, meÌ,
Todoo prod lo aúlÍìâI e deoÌige a[imaÌ deveser
assimcomoospostosà venala
dÊpoisdeumaprepamção, subinetido
âocontlolodesâIúridadeafiesdeseraúoritratâmento,
üânsforlÌìâçâo
com os quús sejamou nâo
zadoparao consúnopúblìco.
misfl]mdos
comoutrosprodütos.
AÍijgo 99."
produtoslÌârsfoúúdos, as çon.
2. Sãoconsidendos
saai!ária
QuemÂ$eguraâ inspecção
seÍas, semi-conservâs
e produtosdecìaÌcuiâri4produpelosveleriú/idosâ partirde loús ãseslÈcies.
1. A hspecçãosaÍÌiüária
é asseguraah
os produlos
arumârs
públim;
pré-cozidos,
cozidos,
congelados
ouulüã{ongelados.
dosdosector
AÌtigo 94."
Codceilodeinsp€cçÂo
sânitáÌia
poÍ "Ínspec{ãoSanitária",o conjuntode
Entende-s€
paÍâdeterminalseuú ploduloé ounâopróprio
medidâs
pÍÌfa0 consìtno.
Adgo95'
Lugar$ ondeâ inspecção
senitáriapodese.f€ita
A inspec4ão
saniliriapodes€rfeitaemtodososlugâresondeos a[irnâisúvos, Íríodutosanimaisou de origemâniÍìâIsãohaodos,trãnsportados,
trâÌsforirâdosou
aÌÌDazenados,
como objectivode seÍemvendidosdirectamenteou trãoao consümidoÍ
firal, nomeadaÍÌente:
os
cenÍospecúí{ios,osveícülosaletÌaÌÌ6poÍê,podos.aercpodos,natadouÍos,locarsdeâbate,tâÌhos,qú1ândas
de
vendâsalsrchanâs.
übricasdeprodüios
deori8emaniII}alou paÍaâlirndrtação
animalbemcomodeutilidade
farmacêuüca,
ciúqica, agrjcolaouindusrial,arÌÌìâéns.
ftigodficos,miÍÌi e supermelcâdos,mercados,
lojasde
gerâI,feìms,exf'osiçôes,
pastelarias,
alimentâção
hoteis,
Ìe$âuÌânrcs
e orìÍes
AÌtigo 96."
públlco
de
ou consumidorfinâl
Codceito

2. Na ausência
oonúlns.oantedostécnicosindicados
peÌos
Ìior a inspecçãosaÍixáÌiapode ser assegurada
vetednri{ios
dosectorpÍivrìdo,devialamente
aúorizádos.
Aíigo 100."
MarcasanitáÌia
Osprodutosanimaìse deodgemanilnalsubEetidos
a
irÌspe.çãosaÍitáriae Ìemnhecidos
comopóprios pamo
consumohumarÌo,devemser Ìsvestidosde um sinal
distinüvo,denorÌÌmâdo
"nìaÌcâsânjúÍiâ",
AÌtigo101."
Produto!impúprios para o cotlsurÍohumaìo
1. Osprodutosanimaise deorigemaÍimal rec!úeci- U,.
dos gomoimpôpnospam o consumohüflâno-devem
peloinspector
serÍejeitados
r€terináÌio;
2 A decisáo
a qucserefereo ponloarlerioré irÍe\ogâver:
3. A rcjeiçãosanilâriaé â Íeduçãode direitodo proprieúÍio, iÍteÍditando{ de fomecerpÍodutosaniÌrÌâise
hrmrÍo ouaniÌna]:
deorigÊmaÌimâÌpâmo corrsÌrmo

4. Todoo prcdutoânimaloudeorigemanirnÂlïej€itapor "público"oü"consünridor
Entenale-sê
final",toalas do de!€ estâÌsobo oontroloalââúoriiladeveteriúria e
querecebeÍ!a titulo
asp€ssoas
singÌiaÍesoücolectivas
emsegirid.ì;
destruído
onerosoou gÍah]lto,ospÍoduïosaÍrimaise os deoÍigem
ânim4 sejaparao consumopessoâ1
dc |rm c€rtiou pamaspessoas
5. Todaa Íejeiçãode,,eseracompanÌuala
pÌopÍietános
dloplodü'
soba suaresonsâbilidâde.
ÍicâdoderejÊiçãoaosresp€ciivos
to.
Artigo97."
Conceitodeìmportação
poÍ "importaçâo"
L EnteÍÌd€-se
lodâa eÍtradadepro-

\*

lll
secção
ê imporlãção
Deexpodaçâo
AÍigo l02 o
ErportaçãodêProdutos
deprodutosanla e\Portâçâo
Sóalevese(âutorizado
hunâJÌo
âoconsumo
maise deodgemarimal,d€stinâdos
que s€jamÌecoúecidoscomop!ópi1ospaia estefim e
deÌ{tr ceÌtificadosãritáÍioiatemacional,
acompanlados
peìâ
âdoplados
codoÌme as Ìlnglas oficiaise moalelos
OIE.

AÍigo 107.0
ProdütospaÍÂfïusfarmacêuticorê oulros
Sóé permitidoenhârno país,paÌafins farmacêuticos,
cirìÍgicos, agÌícoÌâsoú industriais,prodütosde oÌigem
dtrmceÍiÍicadosarÌrtárioifteÍÌâanimal,acompanlìados
pelaOÌE e
os
cioflálde âcordocom modelosaprovados
compoteúe
do
pelâ
vetetirÌáÌia
aÌìtotidade
eÌaboÍaalos
pâlsexportador.
AÍi8o 108'
ExigônciadetomunicaçlÍoPelâ
Autoridad€VeterináÌia

AÍigo 103'
CêrtificadosôânitáriosinteÌ'nÀcionârl

A autoridâdeveted&tiâ pode êxigir qüe Ìhe seja
num pÌzzode 10 úas da datapre!ìstada
conrunicado
desà alìme â_ entmdano terdtório,deprodutosdeoúgomardrDal.
OspÍodülosde origemanirnâldesliÌÌados
ciruÌ_
uso
faÍrÌìacêuúco,
arìlmal,
ao
linldos à atimentação
çãoânííìrl, deütilidâdefaÌlrucêuücâou ciÍuÌgicâou de
utllialad€agricolaoundüstrial,deveinseÍacomparúìados gco, âerícola,oúindústrial,comâ iadicâçãodenahrÍeza,
e o nomedos
dosmesmos
âcondiciolìsme[to
ãuânÍdâde,
de ceÍificados sâniláriosinlÊ[ìaçionaìs.coúorÍne os
desembarque
ale
embaÌque
e
locats
moalelos
aprorãdos
PelaOIE.
AÍigo 104"
ImpoÍâção deProdutos

AÍigo 109."
ProibiçãodeimpoÍaçÃodeprodütoi

a edradano paisdeprodutosarììÍn91s
só é autonzado
humânoque
aninìal,
destiÍadosâoconsümo
oÍigcm
e de
sejáÌÌlreaoúecidoscomopÍópriosparaestefim pelos
veterináriosoficiais do paíse$oíadot, acompaüâdos
conformemodelosadop_
deum cenificadointemacional,
preenchidos
elÍ lin$râs
tadosp€la OIE, devialâmente
oficiaisdeslâirìstitúÉo, coma validadeÍlilJ.iúa de 180
diâs.

1. O MinisÍo tÈtelâldepecüijÌiâpodeproibiÌpor despacho,a importação
ile produtosdeorigemanimaldestiârÌìmaÌ.aoüsofatÌÌacêutico,cÍurrÌadosà alimentação
gico.agrícolaouindusfial,desdeqre no paÌsexportador
ãxistâm doençasmnsidemdâscomo susceptÍveisde
seremiÍlrodüzìdosnoterritófo nâciontÌ;

Artisoi05'
EÍigênci&decomuÍicsçãoà autoridadeveterináriâ
A âutoridadevet€rináriapode eú8it que lhe seJa
comldcado,nün prâzodc I0 dias dâ datapÌevislada
entradano pais,de câmeou deprodutosde orìgemâiÌi'
aocoÍìsurrÌo
húrìrno,coma intltcaçãoda
mal,destinados
dos mesmose
amndicionâmento
natÌrÌezaquântLlade,
e desembdque
dosnomesdoslocalsdoembâÍque
AÌligo106'
DevolüçãodosProdutos
veterináÌiapodeprocedolâ devoÌução
I A autoridade
ao
dosprodutosarÌimaise de origemanimaldestinados
que
a
um
tmtaÍnento
conslrmohüÌìanoou submetê-los
gaÌaitâa süainocúdâtle,desdequeafavésdo coÍtroÌo
veífiquequepodemÉí em
iaaitarjolertoaosmesmos.
perigoa saúdehuInãtaâ dosãnimâís,oüos c€íificados
ou a]uconformcs
trâoertejam
úteÍIuclofiLiç
saruúnos
da,nãodigamrcspeitoaosProdutos:
veteriïxária
a âúoddaale
2 Salvoo casode devolução,
por
avísada,
do palsexportâdoÍdeveser,imediatamente
p.oceder
â
contraumâ
folma a ter possibilidâdede
periÍagen-

2. Podeigualmenteprcibir a entradano ierritôrio
rìâcionalaleprodütoscüjoL'âÌÌsitosejafeito pelospaíses
o tÍanspoÍteseja
sâlvoquanalo
ondeeústamtaisdoerÌçâs,
selados.
efeltuado9mIeículosoucontetÌtore!
AÍtigo110.o
fncâminhamentopÂra$taltel€cimentos
competedepodeeÍgü queos produtos
A autoridâde
ârÌínú! ao
à alitnentação
anilrì2l
deÁtiÍados
alconqem
iÍdÌrslÌial,
s€jaÍn
oú
âgríco1a
cirúgico,
faimacéutico.
uso
pelâ
aprovâdos
piua
estabelecimentos
os
encamiúados
sobo seucontloÌo.
e colocados
veterirüiria
âutoÍialâde
AÍi8o 111"
adüaíeirâr
Obrigrçàodâsâuloridrde3
â irúerditma
sãoobdgadas
adüaÌÌeims
As âutoridades
de
origemârìiou
prodÌrtos
alÌtÍnais
cntÌâdaou sâidade
v€lcrinána
iíspecção
pâís,
qÌte
sejâ
feitâ
uma
sem
nul no
prcviââosmesmos.

L

U
CAP|ÌULO
Práicaveterlnária
SêcçãoI
veterinária
DeProlissào

e detodos
irÌdependênciâ
da proÊssão
honrâ,digrÌidàde,
morâis
e
sociâs.
osiotercsses
AÍigo 116-'
Deontológico
Conselho

parareguDôon1olóeilco
l, É constlhÍdoum Conselho
lar conÍlitosquepossamsugrÍ entreveteÍfúÍios, entre
bcmcoílo parae).âmúâ-r
eíes c a Dúecçàoda Pecuária.
- tpfsroia
dosclientes.
é-a-gwiÍIpÍicâ ã câpacidade âsÉclamações
pÌesente
l1o
Cóú_
estat!ído
impieúeúlâÌ
o
e
ass€8urar
de
prevêa formâdeorgaluzâ2 O CódigoDeontológico
godePeqúna,dentÍeoutÍos,osseguirÌtes:
DeontoÌógico.
a) Todososactosmédicosou ciúrgims quevisam çâoe o Ârícroraoetrtodo Conselho
alasâúdgdos
ou o úelhomrnerúo
a conservâção
Se.çãoìll
arÌinatse tlosseusFodtltos;
da
Profi$àoVet€ainárlã
Exerciciô
e prodìrtosde
b) A plescriçãodos meúcâmentos
usoveterinário;
AÍigo Ì 1?."
daíâÍÍúcia veterináÌia;
c) A gestão
pa.a
dâ proíiss[ovetêddáÌia
o
elercício
rua
Reqülsitos
a
dar
aos
afimais.
oscÌxdados
d)
Osconselbos,
pecüário
rnane.o
c
abebenamenloalimeúlâção.
! eleÍiftiriac{ge-seos
daproEssâo
ì, Parao exerocìo
no que concemediFclâ ou indircdafienleâ
seguiÍÍesreqúsitos:
saúdee suaFodrÌção;
a) Ter conclúalouú ciclo coqlelo de esMos
oficials
dosateíadose cenúc€dos
e) A eotÍega
supedores
e ÍeÌ útido o diplomâde estadooÌr
atràvésdosactosou â partjr dosexa$esÍeaÌiza
uÍivêÍsidadede "Doúor V_qeriDárì
dor;
ÍEcoúecido ptlo Ministério
co-Vet€rirüário",
e o ensinonessealomínío:
D A pesquisâ
de
eórca€o;
tutelaÌ
c) O conÍolo sânjúrio dosprcdutosalmenticios
b) Estârirscrftonâ OtdÊmNacioEaldo6V'eledúdeorigemaoimal;
riosl
selvagens
dosanimaisdomésticos,
h) A protecção
údosemcâÍverol
ouselvâgens
doúesticâdos
ÉxercemilegalmeúÌea medicinaveteriLáÍiarodasâs
i)
A dêfesado meio aíÌbìentee da fauÍÌaseÌvaquenãopl€€ocham
pessoas
as conúçõesFÊüs{âsneste
gerÌr"deacordocoú asleglslações
especlícas.
e queexerceúa medlciÍaoua cirurÊiavetednácâDíhúo
pÍofissional
!eleriruida.
actiüdade
r;aourodaàuÌfa
Artigo113"
ExerciciopúblicoouPÌivado
Sêcção
IV
Do3vek{ináriosdosec,tor
Públìco
A pÌofissãoveteÍirxí{ìapodeser exercidato sectoÍ
públicoouprivado.
AÍigo 118."
devel€rinÁrios
Categori&
ll
Seoção
Vêterinádo8
DeOrdsnNacionaldos
Bxistemduâs categoriasde vetetináÌiosno sectoÌ
quesãol
púbÌìco,
Aíigo 114"
público,para
Os recÍutados
atràvésdo concurso
â)
Criâçío da OÍdeú NactonaldosVeterinários
a in4ão Púlica;
b) Osconfatadosa terrnoceÌto.
É criadaurÌìaOrdemNacioÊaldos VeterináÌiosqüe
compreende
os licenciadosem vetedláÍia e pessoâs
AÍigo 119."
possÌrìdoÍas
deum úplomaequhdentereconlecidopô10
Incompalibilid&dedeerercíciod! actividrde
nelainscritos.
Miaist€riotütelârdeeducaçâo,
velerinóriâPnvad!
ÁÍigo 115."
pertencentçs
âosector
âosveteÍirì,ádos
É irÌcompatível
Códigodeontológico
públic.oexeÌceracdvidadeprofissionalpdvada,excepto
1, A OrdemNacionaldosVeteriráÌiosé r€sponsâ€l asseÊüntes:
jüdicial;
a) A pedtagen!â pedidodaautoridade
pela ética e pofissionalismodos seusm€mbros,nos
O
ensino:
b)
teÍmosdoCódigodeônto1ógico.
aúonzâala
c) A actividadepÍivaalaespeciâl]neÍrte
peolíÍi4
de
poÌ
Ministlo
tutcÌar
do
despacho
seus
membÌos
a
obsenân_
impõc
aos
2, Estediploma
apc1ús
por
limitâdo
e
rEnová\'el,
utÌr
tompo
pÍofissionâis
defesa
da
e
assegrÌÌa-os
a
dos
cia
devereÊ
real e a
qurÌndose @nstatala suârÌecessialâale
AïtigoI12.'
veterinária
de
Conc€ito Pro{fusão

inexistênciâ
ÌÌabilítâdaaoexercicioda
depessoa
medicinaveteri{iriaprivada.
Aftigo 120.'
Obrigaçõs dosveteriftáriN dosectorpúblico
No dorÌúniodas competêÍÌcias
a&riaistrâtivâsqtle
lhessãoâúbúdas pelopÌ€seíteCódigoe outraslegislâF€s, os veterinâiosdo secto!púlico estâosujeitosà
ordemjuúcial e habíitâdosà pesqúsar,constalãe conjudicial,asinfrâcções
duzirà autoÍidade
da lei, deoetos
e despachos
emügor.
S€cç[oV
Dor veterinâÌiol dosectorpúvado
AÌtigo121.'
}íodalidedca
doexercicio
\-

O exerclcioalapÌofissãoveteriÌÌ.íriaa titdo privado,é
autori"ado,
sobtrêsmodúdâdes,a 6abú:
a) No quaúo de uÍìa sociedade
comerctslsobre
Ìrmabâsecotrtranrai
a tempocomplelo;
b) SobreurnabaselibeÍsl, a dtu1oindiüdìai, de
gâbin€te,
oudegupoj
c) À ti[rlo de "Vêteriiirio Cons€lheiÍo',,
derÌfode
um glupodecÍiadoresoudeurÌìaassociâçâo.

AÌrigo 126.'
O!€rcíciodiügent€da sctiúdade
OsveterinfuiosdevÊmserdiligentesparâcomos aninúis âoseucuidadoe s€guindo
osinteÍesses
doproprigpelasüola4ôescomeüdâs.
tlii:io,respondendo
AÍljgo 121.o
Políticada pecuáú!
A actividade
veterinfuiapdvâala
inscÍeve-se
noqüadÍo
dapoliticadâp€cüáriâ
deÍinidapeloGovemo.
Artigo128."
Víncüloda Àdministr!çõo
A acrividâded€serÌvolviúpelovetednáriodo secíor
públicovìnqúaa AdminisÍaçãoPública,exceptoqüândo
nelaintervenhâ
o pessoal
inadequado.
AÍigo 129.ô
Protecçãodo! agentes
À Administração
PúlÌca protogeos seusagentes
coÍtÍa os insültos,entÍavesno exercíciodassuâsiriÌções,
tentaúvade coÍupção,ârneaça
e compotamentos
ilicitos.

AÍigo 122."
EÍercícioda prolisrãovetcüníriâ â titulo privado

CAPìÌULO
V
FamáciaVetêrináda

Todasas pessoasautoÌizâdâs
a exercera profissão
veterirüiria
a dtìío pdvado,devemexercê-1a
pessoâlmente.

SecÉoI
DasdêÍniçõe6

AÍigo 123.'
HoDorários

Arrigo130..
CoDceitode medicam€nto
veÍerinário

por "medicâúelúoveteriÌìáÍio",todâa
l, Entende-se
O vetednárioqueexerceactivialades
â útulo prhado subíâíciâ ouprepaÍação
desiinaala
a seÍutilizaalaparâa
pelasfunçõesdesempÉnhadas. prevençàoou Lr'rtârúenlo
temdiÌeitoaoshotroÌários
de doençâsanjnìais âssim
coúo todosospÍodutosquepodemseÍâdministrados
aos
Artigo124."
aÌÌimaiscomobjectivodeÌestaümr,modificaÍou corrigir
nxecuçõodeúar€fadeinteÌerrepúbtico
âssuasfirnçõ€sorgânicas;
I, O veterináÌiodo secto!privadopodesetmsndatado
2, TambérnsâocoDsidemdos
medicamentos
vêterinápelo Minisfo tìÍelar de pecüiííiapaÌa a execuçâode
preventíâsou cuatidos,osaaLúvos
compÍopÌieahdes
t&efassarÌiúÍiasespeclfi
câs;
vas,particü.larmente,
as articoccidias,antibióticos,ântiparâsitáÌìos
e ouírosaíti-infecciosos;
2, De igüal modo,podeestâentialade
por despâclÌo,
delegaÍpaÍe dasactividades
alosveterináriosdo sectoÌ
3, SãoigüâlmenteconsideÌ.ados
comomedicatn€ntos
públiconosvetedráÍiosaloseotorpúvado.
veteÍinários,
osprodutosuúlizadospãa o diagnósüco
de
doençasaíimais. Contudo,eÍes produtospoalemser
Secção
Vl
objectode medidaspaÌticulaÌesfixaalaspoÍ despacho
do
Do! dheitogadgvere3
do9vêterinádos
Midstro 1Ì!elaÍdepe..ufuia,qucautorìzaa suacolocação
nomercadoe a suarespectiva
distÌibúçâo,
Artigo 125"
Deverd€sigilopÌofissionÈl
AÍtígot3l.o
Conceitod€pré-mistüÌamedicrmenlosa
Osveterìfiários
devemguâÍdarsigilono exeÍclciodas
protrssionais
süasfrLnções
poÌ "pé-úistLÌúmedicamentosa"
Entende-se
todosos

tr
Secção

anlecipad'ìmenle'
prepâÍados
\ erennáÍio5
medicamentos
de alimenlos
lcbÍicaçào
pâm
à"-***ìol_o.r"ourt.n"
medicârÌentosos
Artìgo132"
Conceitod€ atimentoúediclrnentos
loü a
poí alimenlomedicalïÌentoto"
l. ËnÍende-se
osâ-a
medicami
pré-ÍúsÌìua
rniiú oe atirnenroe ot

Dâ autorizrçõo de colocaçãono meÌaaoo

AÍtigo137."
no mercâdo
Coloceçôo
e\Toí o a0
l\enìÌln medrcammlo\ elerináJiopode ser
ruÌelar dc
N4ltriíro
do
o,itiüo t.ro uÍÌa autori4ção
pãÌeceÍ
do
base
na
"oúl-i,
e
didâ
ãúorizaçâo
r*
pÍévio da aúoÍidadeveteflDana
AÍigo 138."
parÀ coÌocaçlo de
aütorização
Pedido de
m€dicameütd Bo mercaoo

é coÍsiderâdomedi_
2. EstealimeÂtomealicaÍnentoso
veteriúno
camento
a
sópodeserprepârado
medicarnentoso
3. o ailimento
aúonuÌrâ
t"t"-do-çc necessaÌio
Ío metcaoo
"utt"aipiJ.itú
colocaçâo
pam
sua
a
zaçâo
\írgo Ll3"
CoíceitodemedicMentovetcÍinano
Prêfabúcãdo
pré_
Entende-sepor "me'llcaúento veteriniÍlo
foruna
r*ï.u"áo"i ïoooï t"a;""'enlo prepandoso-h
uDüá\elsemlrandormaçao
mulafarmacêuuca
Artlgo134'
f arm|cêulica
erp€ciÀüdid€
ale
Colceito
piÌa udor€terinÂno
parÂo uso
faÍmacêüícâ
poÌ "especiali'lade
Entende_se
pÉ'
vercrúário
. -,-l.iii'
ì.a" o rnecticamento
pâÌui"'üi"ï.'. ,pt '"""a" sobum corlúcronafleílo
pot 'ta dcíomiÍâçàoesneclal
Àjtt a
""..tèt;rrao
'
Artigo135
ColocaçíoÍo ú€Í!!do deProdutos
de deríúfecção

no meÍca'
Iodo
o oedrdode âulonzâÉodÉcolocâção
'iJ"..ãr**.",ot
feìlo pelo
sel
de\e
veleriíános
n"
de
un progrcssista
atrâres
ãin."nte. *ponndor. ou
e
Úalnitirçào
que
âsüâ
em
'atnico
..,r"
pÊcüjìÍrì
"
cte
hÍelat
"a"i^iti*it"
MinistÍo
Erada por despacbodo
AÌtigo 139"
PrÌecer da aÌrtortdrde veFnúÃnÂ
píe\iío rc aíigo
O oâreceÍda âltonalade\eterirvária
cÍÍmo<:
rri ó 'õ""ì;.-;'drd"
é dadoterdoemmíta ol seguintes
prn'€ssô tâl
";'
do
regülâmentat
ãmo" preristono amgo138"'
,r"trnca. eficácia e inocuidade
ïi
Ë""f"*,Ora.
'nlerinaÍio A auondâdevíe'
Jo."J""t.*o
ÍequeÍen'
riaana oodee\ enruxlÚente'à cüstado

ii.i."l,. ,ouo
"*t
âchâÍnecossàno;

c)

que
oucontÍolo
"naise

Confonnialadeçom a legisÌâçãoemvlgoÌ
0
AÍigo 140
PÌazo dê colocâçáodo medicameÍto
ío m€rcado
do nedicâmeolono

I A âulonzâçàode colocâção
ou
utilizâdosna pecu'ána
prà/o de ciÌco aiÌo( renovâreìs
Os prodúosde desÜúecçào
repu- ..t""a" a a"a, puÌa *
animars
doençâs
conrâ
ru'
q*ato
an
-"ï.riïoìï
poí
sàoÍesülamenrãdos
süsp€nsâou
i"oiï àïaïüü conrasiosâs
Essa aúoriz ção pode sel ajustaìa'
2.
despacho
Eíe
pccüáriâ
p€cuiia' me-dimíepâïeoo uit'oo ú€Lâ-rde
i#Ji
-,íìOïpão rtaioitto t't'"14r de
auronTaparoculare'^de
*"diçò's
ãi'ï i,ür-ã tt*
cer alaâutondadeveteflnãfla'
"' ."rcúo dc úsrnbuçaoe deurilid"
;ì";;;;."
;;
Artigo141'
zaçãodestes
Pro{lulos

Atigo 136 "
Utilizâçãodosaìi!ìentoscompl€tosou
suplerneítosdim€ntâres

Plgâúento de ta!ô

tro mercado
Todo o pedìdode autori4ção dâ enmds pâgammlo
ao
a" meòcameÍrotvetenninocfica sìrleilo
cotrl a le' e'In\ lgor'
âlimentâres rtc urÌÌatâ\â fi\a. de acordo
ou suplemenlos
complelos

Os âlineflos
decenoqadilivosseÍnpro_
frucaconcenu'açào
conrcndo
de'lespÀp"venti\as"ãoobjecro
'ï.iJÀ "*À"*
de\e
""
dcspacho
Eíe
*'.tt ot pecüana
ãi'"ìïúìioo
conceítraçÓes
as
e
Ãr"i ai ãnato"t de utjlizaçáo
nú\hÍas deísesaditi\'o6'

ltl
Secção

Dâimportaçáo
AÍtigo142'
imPortâdo
MedicâmorÌto
a
estarsu_ieito
Todoo meúcãnc o imporlâdodeve

'\

pÌer4âaúoflzâçãoconfomÌeo dispoío na secçãoanterior.

AÍígo 147..
Àutorizâçàopara abeÉura

Aíigo 143"
hpoÍação d€loler d€medicamentos

q,

I Os esÍabelecimentos
mencionâdos
no a(igo antcrior
paraa suaaberhüa
devemserobjectodeuÌnaautoÍi?âção
quepoderás€rsuspeísa
ou cancelada
rc câsoaleinf.ac'
A lmpoíâçâode lotesde medicaJÌÌcnos
veterirì]áfios çôesaopresenl€
CódigooudemaisúoÌÍrÌasl
estl condicioÍÌâala
à autodzâção
do Ministro tutelaÍ de
p€cuâná2 O MirÌisÍo ÂnehÍdeperür{ria,deteúrinapor despacho,os moldesdaâutorizâção
a quese refereo núúgro
Atigo 144.'
anterior,
AntoriznçãodocolocaÉono mercado
Artigo 148."
dopâfudêoÌigem
EsÍabelecimento8
n!Íoâutorizrdo! à fomecer
yeteriÉ eügidoaoimpoÍadorqueos medìcamentos
m€dicâmentos
Àoiúblìco
úÌios irÌìportadossejamaclmpaúadosde pÌol? de
r1omercadodopâisdeorigem.
l. Os estabelecimcntos
mencionados
úo aÍigo 146.'
autorização
decolocaçâo
a fomecermedicamentos
rão sãoauÍorizados
vetedú.
SecçãolV
íos aopúblicol
Dâprcpafaçâo,
vênda
ê diltribuiçâo
a grosso
por "público"todaa pessoâ
2. ÉnteÍÌde-se
s1trgülâÌ
ou
que
AÍtigo145.o
não
está especiÍi.aneÍiedesignaala
rcs
coleúiva
Corceitos
ãtigos 146'c 149.'. Porú , osalimeútosmedicamentosos podem ser entleguesdircchmeÌÌteaos criadoÌes
por:
Entende-se
mediârtea prescrição
dumvêtednário;
veteriÌüáÌio",
a) "Fabricante
demeúcametrto
todoo
proprieveterioárioou socrcdâde,
faiÌnacéutico.
3. A frrnçãodo farÍìacêuticoou do vetednáriodefiÍiquevendâ,façaprepa- da ío aÍigo 145.oé iÍrcompÀtível
coú o exercícioda
úÍio deestâbelecimento
raçãototaloupaÍcialdemedìc!úÉÌnos
vetenná- pniticaveterinfuiaprivaalaou a venalaa relalhodemedi
rios. São também co$ideÍados como camentos
vet€rilÌáÌios.
prepaÌaçâo,
a úvisâo e a mualança
do âcondi
alosmedicamenSecçàoV
cioümentooualãapÍesentâção
tosveteriÌxários;
Davend.e dìltdbuiçâo
a retãlho
b) "Grossista-Distribüidor
de nÉdicâmeÍúos
veteArtigo 149'
rinários", fodo o fâfiüacêutico,veteriLáÌio,
sociealade
oupoprietárioile um estabelecÌmenColceito defârmÁcii
to devendâa grossoquecompftmedicamentos
pararevenda,
poÍ "fâtmáciaveteÌiúÍia", loja ou estabcveieri&ários
Étr1ende-s€
lecinentocriadoexclusivameÍepanta vendâempequeAÌtigo 146.'
de medicamenios
veterináiosao públinâsquaaddades
Ertabêl€cimenloo
L Todo o estabelecimento
de prepamÇâo,
vendââ
gÍossoou de dÌstribúçãode medicameÍì:tos
leteri!ários
devemserFopriedades
deum veterifttdo,fanrìacêutico
oü de umâsociedâde
larmâcêutrca
âglupada,estesdoís
Ìrltimosàssistidos,
a tempoiÍteirc ou sobum contlalode
preslâçãode seÌviço,de uItr veteÌináriocoÍseúeiro,
inscïitona OrdemNâcionáldosVctodnáÌios,Íesponsáleglslativase Íegrlavel pelaaplícação
dasdisposições
meúarescoÌrcei[elltes
aosmeúcâmeilosveterìíádos;
quefabúcamalimentosmedí2. Os esDbelecimêntos
iúhcacanentosos
não estãosubmetrdos
às obdgâções
alasno ;meÍoaíterioÍ,soba condiçãodaprepaÌação
ser
leita deacoldocomo previstonoartigo131.',Ììâbâseila
orieÍrtação
e controlode.únveferináÌio-

Aúgo 150.'
PropÌiedadedeftrrmácie
dÊ
Todaa laÌúácia veterinárìãdeveseÍ propriedade
fârmaum vetednáÌio,faírâcêuticoou dúa socÌedade
âssistldânos dois ríútìmoscasos,por
cêuticââgrupada,
um \ÊterjÌÌirio conselheiroÍeconlìeçido,hscrilo na
e Ì€sponsávelpeÌâ
OrdemNacioral dos VeterirüáÌios
aos meúcamentos
aplicaçâodas normasconcelnentes
veteri iÌios.
Atigo l5l.'
Aúorizaçãopsra abeÉurâdeuÌta fâÍmácir
refcridosno â1ígo
L A abeíuradoscstabelecimentos
antedord€veseÍ obj€ctoduÍú autoriaçâopÍévia,que
podeÍá ser súspensa
ou câÍIccladacaso se verÌfiqle

ioí1âcçõesàs nomrasconstantesngsteCódigo ou noulÍas
legslações;
2 O MinistÌo tulelar de pecúria detelmiiÌapor despa'
cho, os ooldes de âutoÍizaçãoâ que se refere o ponto
ant€ÍioÌ.

AÌtigo155.0
deusohumâtro
Ìvledicamentos
utilizadosnâ veteriíáía
O r€teÍieáÍio poaledesúBâÍaos aninrâs, os medicamentosprepaüdose autodzâòs pârao usohÚnâno
AÍigo 156."
Publicidade

Artigo152.'
Proibiçõodevendaâ grosso
a €rosso
a venilade Ínedlcamentos
Nãoé âutoriTâala
'.
o
150
que
Ìeferc
âÍigo
sc
â
nosestabelecimentos
Artigo153"
podem
que
venderoü distribuir medi_
EÍtidades
qu4ntldâd€s
peqüelrÀs
€m
canentos

A DubiicidadeÌesp€itânteâo medica$eatoveterinátio
deveistar sujeitaasiegrasexisteÍÌíesnessedomiÍÌio.bem
coÍro âs norlnas deontológlcarinq. âti!ãs â profissão

vercÍináriâ.
Sscção
Vl
extsmpoËrêã
DaPrepaÌação

de ÍÌedicaÌìentosveterÌnáSópodems€Ipossuidores
AÍigo 15?."
t
dos paraa vendaou dishibúçâo8rÂhútaem peqüeÍlâs
Regra3
quaatialadcs,
âssegui esentialades:
iÊscritosnaOrdemNacionâldos
â) OsveterináÍios
eíemPorárcasestâosujeitasâs mesAs pÌepaÌaçôes
veteriíáriosl
e alevemser
YeterináÌios
dos
mcúcamentos
rcglâs
mas
b) AsfaíÌüicâs veteriÌrinasl
pré-mishfa.
em
tendo stençãoâ
a pâíiÍ duna
efedüadâs
de criadoros,ou de
c) Os gÌuposou associâções
mercaalollo
decolocaçâo
aBtoú,uâção
rcferidosno ârtigo13."e
âgÌicútotes€nadoÌes
qüe
medicamentos
Âos
no
conceme
seguintes,
TlÌulovl
aleüso corfente,tal comodeirc o
veteÌìnános
e ambì$te
pfot€cçâo
anlmai!,
naturcza
doa
Da
aÌugosegllrnÌe;
d) Os âgedesdosserviçosveterináÌiosdo Estado,
I
CAPITULO
diÍi'
no quetespeitâàs proÍila\iâsobrigâtóriâs
do3ânimall
DâProteoção
8Ìdas,
AÍi8o 158'
AÍigo 154."
soÍrimentosttos4nimais
de
inlligiÌ
I
erdição
veterfu
ário3
Câtegori$ demedìcÂmentos
cltspeflquaÌÌtiaia'
1. É iÍüerditoinfligÚ aosaidnìaissofnmenlos
1. Em mâtériadedistdbuiçãoempequenâs
deúedicâmeítosvetêduâscategorias
des,distingue-se
ÍirìáÍios:
como mini- V
2. O abatealosâni$aisaleveserefectuado
â) Me&camentosvetedruáÍioscontendoun ou
soírimento.
de
1'áíospÍincipiosactivosquepodemapÌesenÍ4. mo
dosnúfiêrosI e 2 s€úodefilidos
3. As úsDosiçôes
uÍa toícrdade pâÍa o animal,ou Ìrm perlgo
do MinisEotutelarde
Íegúâmentât
do
despâcho
através
pâÍaquemos uúizâ. ou alnah,âo colìsulÌÌidor
peclrâna.
resíduos
dosprcdutosâniÍrâispor htermédiode
nocrvos;
AÍigo 159.o
veterináiosil€ üsoconElrtenão
b) Medicamentos
mm ânimais
Erperiência
para
ìrtili,laâdÌnâI,
perigo
o
leat
aFesentaldo
dorouçonsumidor,
r€âÌiquâlqueÍexperiência
L Deveserrcgúamentacla
zaalacomosÍtfiÍìarscategorias
é fimda poÌ
2. A ìistade cadaÌlÍìâ dessas
Ministro.
despâcho
do
indicadano
1ìãoautoúadada situação
2. A execuçâo
oü ale
crue|lade
ale
ú
acto
constilú
quâÌÌüdades,
a úhio gÍâtui_ númeroantúior
3. A enÍegaempequenas
contendo maus-Ìra$s,
veteíinàaios
!o ou oÍeÍosodos medicâmentos
um ou váÍiosprincípiosactivos,quepodemâpresentar
llJnatoüdadeparao âíiÍüú. uÌa pedgopáÍao utilizador
do ptodutoâni_
ou aiÌÌala,pamo consumidoÌ
do mesrÌro,
à
mal,por inter!ìédioderesiduosnocivos,é subordinado
que
âo
uúÌi_
é entregìrc
prescrição
feita peloveteriúÍio
zador.
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e ambiente
Prciecçâo
AÍigo 160."
dc protecçãoda
Resp€itopelâlêgfulação
üttur€zi ê ambiente
pecrrá.iâs
no rcsdevemserrealizadas
As actividades
peío pelâ legislaçâoda pÍolccçãoala natütezae o
amtrienlc.
Aftigo161.'
Dever(h velrr pelÂsplicsçãodopresenteCódigo
ruÌ"l e do
Os MinisÍos tütelaÌesde desenvoh'rmento
meioambientedevem1€lar pelaaplicâçãodasnonDas
especl
desteCódigono domiÍio dassuascompetências
ficas.
ÌiTULOVll
Daspenalidades
CAPITULO
I
gerais
Ds dlsposiçôes
Artigo 162."
Âmbitoê Ìci subsidiária
as penâsapÌiciirÍeisàs
1. O presenteútulo cotrsagra
conu?osobjeclivosgeraÌs,asobncometialas
inÊâcções
conçLanles
gaÉcse âsmrerdiçòes
de\leCódigo.
teÌìdeúesà âplicâçãoalasp€nas
2. Os pocedimentos
nâs nonDâs
pelcs triburìâiscompetentes,
assentâm-s€
processuais
e substa:núras,
da ordemcivìÌ e penal e
a\dsa vigeÍc sobreâ maléria.
demúslegtslãção
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II
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dec mes
InfÈ6çôê3
Artigo163."
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a)
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ImpoÍÌâÍ,fabricar,postoà vendaou a usoiÌegpl
vetednáÍiospeiigosos ao
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