PORTARIA IAGRO/MS Nº 2928 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre o recadastro de médicos veterinários para realizar a
vacinação contra brucelose no Estado de Mato Grosso do Sul e dá
outras providências.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA
ANIMAL E VEGETAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - IAGRO no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Portaria IAGRO/MS Nº 426 de 20 de junho de 2002 que
dispõe sobre cadastro de médicos veterinários para realizar vacinação contra brucelose no Estado;
Considerando a necessidade de atualização dos dados dos médicos veterinários
cadastrados para a responsabilidade da vacinação contra brucelose.
RESOLVE:
Art. 1º. Todos os médicos veterinários cadastrados pela IAGRO – Agência
Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, para a responsabilidade de execução da vacinação contra
brucelose, utilizando vacinas produzidas a partir das amostras B19 e RB51, deverão fazer seus
recadastramentos na WEB IAGRO (www.iagro.ms.gov.br) – ANEXO I, até 31 de dezembro de 2013.
§ 1º. O médico veterinário que não fizer seu recadastramento, será
descadastrado em janeiro de 2014, mediante publicação de portaria.
Art. 2º. Cada médico veterinário poderá cadastrar até cinco auxiliares de
vacinação, no ato do seu recadastramento.
§ 1º. Fica obrigado, a partir do recadastramento, para emissão do Atestado
de Vacinação, que seja indicado o nome do vacinador.
§ 2º. A exclusão de um ou mais auxiliares já cadastrados, poderá ser feita pelo
próprio médico veterinário que fez o cadastro, porém nova inclusão só poderá ser feita após avaliação de
um Fiscal Estadual Agropecuário – FEA de uma das UVL desta Agência.
§ 3º. Cada médico veterinário cadastrado terá sua equipe de auxiliares, cujos
nomes não poderão constar como auxiliares de outros médicos veterinários.
Art. 3º. As receitas e os atestados de vacinação serão emitidos via SANIAGRO.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 03 de setembro de 2013

Maria Cristina Galvão Rosa Carrijo
Diretora Presidente/IAGRO

ANEXO I

RECADASTRAMENTO E CADASTRO DE VACINADORES
O veterinário irá acessar a página da iagro http://www2.iagro.ms.gov.br/, e logar no seu perfil Veterinário. Já logado
irá selecionar Recadastramento.

O veterinário atualiza seus dados cadastrais, e informa se possui ou não vacinadores.

Para cadastrar seus vacinadores seleciona Cadastro de Vacinadores no menu, e informa os dados do vacinador.

Depois de cadastrado, os vacinadores cadastrados aparecerão como na tela a seguir. Conforme foi solicitado o
sistema aceitará 5 vacinadores por veterinário.

ANEXO I RESUMIDO

RECADASTRAMENTO DO MÉDICO VETERINÁRIO CADASTRADO NO PNCEBT E
CADASTRO DE VACINADORES

1 – O Médico Veterinário Cadastrado no PNCEBT para a responsabilidade ou para a realização
de vacinação contra brucelose no Mato Grosso do Sul irá acessar a página da IAGRO pelo
http://www2.iagro.ms.gov.br/, e logar no seu perfil Veterinário. Já logando, irá selecionar
Recadastramento;
2 - O Médico Veterinário irá atualizar seus dados cadastrais, e informar se possui ou não
vacinadores;
3 – Para cadastrar seus vacinadores, selecionar Cadastro de Vacinadores no menu e informar os
dados de cada vacinador;
4 – Depois desse cadastro, os vacinadores cadastrados aparecerão como uma tela, e conforme
solicitado, o sistema só aceitará cadastro de cinco vacinadores por médico veterinário cadastrado
no PNCEBT.

