LABORATÓRIO DE VETERINÁRIA – Vairão
LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Lei nº 69/2014, de 29 de agosto

Altera o Código Penal, criminalizando os maus tratos a animais de companhia

SEROLOGIA
Diretiva n.º 64/432/CEE do Conselho, de 26 junho 1964
Diretiva n.º 2008/73/CE do Conselho, de 15 julho
Decisão da Comissão 2008/984/CE, de 10 de Dezembro
Decisão de execução (UE) 2020/552 da Comissão, de 20 de abril

Relativa a problemas de fiscalização sanitária em matéria de comércio intracomunitário de
animais das espécies bovina e suína.
Simplifica procedimentos de elaboração de listas e de publicação de informações nos
domínios veterinário e zootécnico, e que altera a Diretiva n.º 64/432/CEE
Altera o Anexo C da Diretiva 64/432/CEE do Conselho e a Decisão 2004/226/CE no que se
refere aos testes para diagnóstico da brucelose bovina
Altera os anexos I e II da Decisão 2003/467/CE no que diz respeito ao estatuto de
oficialmente indemne de brucelose bovina de várias regiões de Portugal

Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, O.I.E
Norma Francesa NF U 47-003 “Recherche d’anticorps contre la brucellose
para la technique de l’épreuve à l’antigène tamponné”
Norma AFNOR NF U 47-004 “Recherche d’anticorps contre la brucellose par
la microméthode de fixation du complément”

LEGISLAÇÃO NACIONAL NO ÂMBITO DOS PLANOS DE ERRADICAÇÃO
Decreto-Lei n.º 157/98 de 9 de Junho

Estabelece a disciplina das trocas intracomunitárias de animais das espécies bovina e suína e
revoga o Decreto-Lei n.º 80/90, de 12 de Março, e as Portarias n.os 467/90, de 22 de Junho,
728/90, de 22 de Agosto, 160/91, de 25 de Fevereiro, 720/91, de 23 de Julho, 463/94, de 30
de Junho, 119/96, de 16 de Abril, e 559/97, de 25 de Julho
Adopta medidas de combate à brucelose, e altera as normas relativas à classificação sanitária
dos efectivos bovinos, ovinos e caprinos, e à classificação de áreas.
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/50/CE, do Conselho, de 11 de
Junho, que altera a Directiva n.º 91/68/CEE, no que diz respeito ao reforço dos controlos da
circulação de ovinos e caprinos
Regulamenta o exercício das competências ou atribuições das diferentes entidades que
participam na execução das intervenções sanitárias do Programa Nacional de Saúde Animal

Decreto-Lei n.º 244/2000, de 27 de Setembro
Decreto-Lei n.º 227/2004, de 07 de Dezembro

Portaria n.º 178/2007, de 09 de Fevereiro

ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSÍVEIS
Regulamento (CE) n.º 999/2001, de 22 de maio
Decisão da Comissão n.º 2009/719/CE, de 28 de setembro

Estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas
encefalopatias espongiformes transmissíveis
alterações, que autoriza alguns Estados-Membros a rever o respectivo programa anual de
vigilância da EEB

