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Secretaria Regional
de Agricultura e Pescas
Direção Regional de Agricultura

Regiáo Autónoma
da Madeira
Governo Regional

A Direçõo Regionol de Agriculturo, vem por este meio divulgor o Ínformoçõo enviodo pelo
DGAV - Direçôo Gerol de AlÍmentoçõo e Veterinório, olusivo ò Decloroçõo de ExÍstêncios
de Suínos (DES), cujo procedimento, decorre duronte o mês de ogosto.

..AVISO

PrANO DE CONTROLO

E ERRADTCAçÃO

DA DOENçA DE AUJESZKY

Fernondo Bernordo, Diretor Gero/de A/imentaçõo e Veterinório, nos fermos do n.o 3, do ort.o 48",
do Decrefo-Lein.o 85/2012, de 5 de obril, olterodo pe/o Decrefo-Lei n.'222/2012, de l5 de oufubro,
e do Despocho n.'292/2015 de l2 de joneiro, torno publtco que:
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Duronte o mês de ogosÍo de 2019, os propríetorios de fodos os exp/oroções de suínos sÕo
obrigodos o dec/oror os efefivos que possuom, referidos oo dio I doque/e mês;
A decloroçÕo dos exisfêncios de suínos poderó ser efetuodo diretomente pe/o produtor no
Áreo Reservodo do portol do !FAP, ou em quolquer deportomenfo dos Serviços de
AlimenfoçÕo e Veterinório Regionois ou oindo nos enfidodes profocolodos com o IFAP,
oÍrovés do Mod. 800 /DGV.
Os dodos referentes òs Dec/oroções dos Exisfêncios serÕo inseridos no op/icoçÕo
ínformotico do Sisfemo Nociono/ de InformoçÕo e Regisfo Anímol íSN/RA-iDigifol) pelo
entidode receforo, ou dìrefomenfe pe/o proprío produtor;
Poro o efeifo, deverÕo ser seguidos os insÍruções consfontes no porfol do DGAV
(www.dgov.pt);
A decloroçÕo dos exislêncios de suínos é considerodo umo medido sonifório imprescindível
oo combofe o Doenço de Aujeszky, sendo que o seu incumprìmento qconefo os
penolizoçÕes previstos nos orfigos 52o e 53o do mesmo Decreto-Lei nÕo permìfíndo o emissÕo
direfamenfe pe/o prodvtor de guios de trônsifo de suínos poro vido afroves do iDigitol, ote
gue o sifuoçõo esfeio regulorízodo,"
I
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Funchol. ló de julho de 20ì9
O Diretor Regìonol

A
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