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REGULAMENTO DO CANIL/GATIL INTERMUNICIPAL  

DA AMALGA 
 
 

PREÂMBULO 
 

A AMALGA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente decidiu dar a sua 
colaboração, no âmbito das suas possibilidades, para o cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 
314/2003 e Decreto-Lei nº 315/2003, ambos de 17 de Dezembro, o que faz nos termos do presente 
Regulamento. 
Esta actividade está dependente da obtenção das autorizações legalmente necessárias, quando tal 
ocorra, e o recurso aos serviços disponibilizados é feito em base voluntária pelas entidades que 
pretendam tal utilização. 
A AMALGA reserva-se o direito de fazer cessar esta actividade, em qualquer momento, por mero 
aviso do seu Conselho Executivo sendo comunicado às entidades que, até então, hajam recorrido 
aos serviços em questão. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 
 
No sentido de determinar o custo justificável de cobrança aos utentes do CAGIA de modo a garantir 
a sustentabilidade Económico-Financeira do serviço prestado, foi necessário identificar qual a sua 
estrutura de custos. A confluência da estrutura de custos verificada com o tempo médio da 
Prestação do Serviço dos funcionários associados permitiu aferir o valor a cobrar pelos serviços 
prestados no CAGIA (Anexo I). 
 
 

METODOLOGIA 
 

A metodologia inerente à definição das tarifas do Canil/Gatil Intermunicipal teve como base a 
estrutura de custos afecta Directa e Indirectamente à realização da Prestação do Serviço. 
Pretendeu-se com isto que o valor cobrado fosse compatível com o custo que a AMALGA dispense 
para garantir a disponibilização do mesmo. Nesta lógica, e levando em linha de conta a capacidade 
potencial de disponibilização do serviço e o tempo afecto ao mesmo, foram considerados 
directamente:  
 
Os Elementos afectos à Prestação de Serviço (respectivamente, um motorista e dois auxiliares de 
Serviços Gerais e um Veterinário Municipal).  
 
E foram considerados indirectamente:  
 
Através dos elementos acima citados, os custos verificados que permitiram a Prestação de Serviços 
da Empresa (expressos na Demonstração de Resultados);  

A amortização do valor da estrutura, levando em linha de conta o seu período de vida útil;  

Custos de Potenciais investimentos que se vierem a realizar.  
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CAPÍTULO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º  
 

Definições 

 
Para efeitos do disposto no presente Regulamento, entende-se por: 
 
a) Canil/Gatil Intermunicipal da AMALGA (CAGIA) —o equipamento instalado fisicamente no 
Parque Ambiental da AMALGA, que visa apoiar o cumprimento dos requisitos legais da actividade 
de canil-gatil, e à realização de actos de prestação de serviço público de profilaxia médica 
veterinária determinados, exclusivamente, pelas Autoridades Sanitárias competentes. 
 
b) Médico Veterinário Municipal (MVM) — a Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia dos 
Municípios que recorram aos serviços do CAGIA, com a responsabilidade oficial pela direcção e 
coordenação do CAGIA bem como, pela execução das medidas de profilaxia médica e sanitária 
determinadas pelas Autoridades Competentes, Nacionais e Regionais, promovendo a preservação 
da saúde pública e a protecção do bem-estar animal. 

 
c) Autoridade Competente —A Direcção-Geral de Veterinária (DGV), enquanto Autoridade 
Sanitária Veterinária Nacional, as Direcções Regionais de Agricultura (DRA/s), enquanto 
Autoridades Sanitárias Veterinárias Regionais, os Médicos Veterinários Municipais, enquanto 
Autoridades Sanitárias Veterinárias Concelhias, as Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia dos 
Concelhos aderentes, enquanto Autoridades Administrativas e a Guarda Nacional Republicana 
(GNR) e a Polícia Municipal (PM), enquanto Autoridades Policiais. 
 
d) Serviço de Profilaxia da raiva — serviço que cumpre as disposições determinadas pela 
autoridade competente no desempenho das acções de profilaxia médica e sanitária destinadas a 
manter o país indemne de raiva ou, em caso de eclosão da doença, fazer executar, rapidamente, as 
medidas de profilaxia e de polícia sanitária que lhe forem destinadas com vista a erradicação da 
doença. 
 
e) Pessoa Competente — a pessoa que demonstre, junto da Autoridade Competente, possuir os 
conhecimentos e a experiência prática adequada para prestar os cuidados necessários aos animais 
de companhia. 
 
f) Dono ou Detentor — Qualquer pessoa, individual ou colectiva, que mantenha sob a sua 
responsabilidade, mesmo que a titulo temporário, um animal perigoso ou potencialmente 
perigoso; ou, responsável pelos animais de companhia, para efeitos de reprodução, criação, 
manutenção, acomodação ou utilização, com ou sem fins comerciais; 
g) Animal de Companhia — qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, 
designadamente em sua casa, para seu entretenimento e enquanto companhia; 
 
h) Animal Abandonado — qualquer animal de companhia que se encontre na via pública ou em 
quaisquer lugares públicos, relativamente ao qual existam fortes indícios de que foi removido, 
pelos respectivos donos ou detentores, para fora do seu domicílio ou dos locais onde costumava 
estar confinado, com vista a por termo à propriedade, posse ou detenção que sobre aquele se 
exercia, sem transmissão do mesmo para a guarda e responsabilidade de outras pessoas, das 
autarquias locais ou das sociedades zoófilas legalmente constituídas; 
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i) Animal Errante ou Vadio — qualquer animal de companhia que seja encontrado na via pública 
ou em quaisquer lugares públicos, fora do controlo ou da vigilância directa do respectivo dono ou 
detentor, que não tenha lar ou que se encontre fora dos limites do lar do seu proprietário ou 
detentor. 
 
j) Animal perigoso — Qualquer animal que se encontre numa das seguintes condições: 
I) Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa; 
II) Tenha ferido gravemente, ou morto, um outro animal fora da propriedade do detentor; 
III) Tenha sido declarado voluntariamente, pelo seu detentor, à Junta de Freguesia da sua área de 
residência, que tem um carácter e comportamento agressivos; 
IV) Tenha sido considerado pela autoridade competente como um risco para a segurança de 
pessoas ou animais, devido ao seu comportamento agressivo ou especificidade fisiológica. 
 
k) Animal Potencialmente Perigoso — Qualquer animal que, devido às suas características da 
espécie, comportamento agressivo, tamanho ou potência da mandíbula, possa causar lesão ou 
morte a pessoas ou outros animais, nomeadamente os cães pertencentes às raças incluídas na 
Portaria 422/2004, de 24 de Abril — Cão de Fila brasileiro; Dogue argentino; Pit Bul Terrier; 
Rottweiller; Staffordshire Terrier americano; Staffordshire Bull Terrier; Tosa inu — bem como os 
cruzamentos de primeira geração destas, os cruzamentos destas entre si ou cruzamentos destas 
com outras raças, obtendo assim uma tipologia semelhante a algumas raças ali referidas; 
 
l) Ofensas graves à integridade física — Ofensas ao corpo ou saúde de uma pessoa de forma a: 
I) Privá-lo de órgão ou membro, ou a desfigurá-lo — grave e permanente; 
II) Tirar -lhe ou afectar -lhe de maneira grave, as capacidades intelectuais ou de procriação, ou a 
possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou linguagem; 
III) Provocar -lhe doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou 
incurável; ou 
IV) Provocar -lhe perigo para a vida. 
 
m) Centro de Recolha — Qualquer alojamento oficial onde um animal é hospedado por um período 
determinado pela autoridade competente, nomeadamente os canis e os gatis municipais; 
 
n) Identificação — A aplicação subcutânea num animal de uma cápsula com um código individual, 
único e permanente, seguido do preenchimento da ficha de registo; 
 
 
o) Cápsula — O implante electrónico que contem um código com um número de dígitos que 
garanta a identificação individual do animal e permita a sua visualização através de um leitor; 
 
p) Leitor — O aparelho, destinado à leitura e visualização do código constante da cápsula; 
 
 
q) Ficha de registo — O modelo aprovado pela Direcção -Geral de Veterinária (DGV), no qual se 
insere um conjunto de dados que identificam o animal e o seu detentor, permitindo o seu registo; 
 
r) Base de dados nacional — O conjunto de informação coligida informaticamente no território 
nacional, a partir das fichas de registo; 
 
s) Cão adulto — Todo animal de espécie canina com idade igual ou superior a um ano de idade; 
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t) Gato adulto — Todo animal de espécie felina com idade igual ou superior a um ano de idade; 
 
u) Cão-guia — Todo o cão devidamente treinado através de ensino especializado ministrado por 
entidade reconhecida para o efeito para acompanhar como guia pessoas cegas ou amblíopes, nos 
termos fixados pelo Decreto -Lei n.º 74/2007, de 27 de Março, que estabelece o direito de 
acessibilidade dos deficientes visuais acompanhados de cães-guia a locais, transportes e 
estabelecimentos de acesso público, bem como as condições a que estão sujeitos estes animais; 
 
v) Cão de caça — O cão que pertence a um indivíduo habilitado com carta de caçador actualizada e 
que é declarado como tal pelo seu detentor; 
 
w) Adopção – Processo activo tendente ao acolhimento de um animal; 
 
x) Animal com fins económicos — O animal que se destina a objectivos e finalidades utilitárias, 
guardando rebanhos, edifícios, terrenos, embarcações ou outros bens, ou ainda, utilizado como 
reprodutor nos locais de selecção e multiplicação; 
 
y) Taxa de Referência – Valor da taxa N de profilaxia médica para o ano em curso; 
 
z) Animal para fins militares ou policiais e de segurança Pública — O animal que é propriedade das 
Forças Armadas ou de entidades policiais ou de segurança e que se destina aos fins específicos 
destas entidades;  
 
aa) Animal para experimentação ou investigação científica — O carnívoro doméstico seleccionado 
para este objectivo, multiplicado em biotérios licenciados para ser fornecido exclusivamente a 
estabelecimentos de investigação e experimentação, ensino ou para multiplicação em outros 
biotérios, conforme previsto na Portaria n.º 100/92, de 23 de Outubro; 
 
ab) Cão ou gato vadio errantes — Aquele que for encontrado na via pública ou noutro local 
público, fora do controlo ou vigilância do respectivo detentor e não identificado; 
 
ac) Açaimo funcional — O utensílio que, aplicado ao animal sem lhe dificultar a função respiratória, 
não lhe permita comer nem morder; 
 
ad) Animal suspeito de raiva — Qualquer animal susceptível que, por sinais ou alterações de 
comportamento exibidos, seja considerado como tal por um médico veterinário; 
 
ae) Via ou lugar público — Via de circulação tanto para carros como para peões, designadamente 
passeios, avenidas, pracetas, zonas verdes, áreas urbanizadas e praias; 
 
af) Dejectos de animais — Excrementos provenientes da defecção de animais na via pública. 
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Artigo 2º 
 

Objecto 

O presente Regulamento tem por objecto a definição das condições gerais de funcionamento e 
utilização do CAGIA, pelos Municípios e pelo público em geral, bem como a definição dos termos 
gerais da prestação do serviço público de recolha, alojamento, adopção, occisão e eliminação de 
cadáveres (incineração) da população canina e felina. 
 

Artigo 3º 
 

Localização do CAGIA 

 
O CAGIA está localizado na Herdade do Montinho, Stª Clara do Louredo, no Parque Ambiental da 
AMALGA. 

Artigo 4º 
 

Competências do CAGIA 

 
Compete ao CAGIA o cumprimento dos requisitos legais em vigor atribuídos aos “Centros de 
Recolha Oficiais de Animais de Companhia”, bem como a realização de actos de profilaxia médica 
determinados, exclusivamente, pelas Autoridades Sanitárias Competentes, não podendo, contudo, 
desempenhar quaisquer funções do foro médico veterinário que desrespeitem quer a legislação 
em vigor, quer o disposto no Código Deontológico Médico Veterinário, e que indiciem práticas de 
concorrência desleal. 
 

Artigo 5º 
 

Gestão 

 
A actividade de gestão e de funcionamento do CAGIA, bem como de gestão do equipamento, é 
assegurada pela AMALGA, devendo todos os funcionários, utentes e visitantes cumprir o presente 
Regulamento e as demais deliberações que forem transmitidas pela Associação. 
 

Artigo 6º 
 

Direcção e Coordenação Técnica 

 
1. A Direcção e Coordenação Técnica do CAGIA cabem sempre ao Médico Veterinário Municipal, no 
âmbito das competências específicas do MVM conferidas pelo Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de 
Maio, independentemente do modelo de gestão e equipamento.  
 
2. A direcção e coordenação técnica do CAGIA deverá ser atribuída a dois MVM em simultâneo, de 
forma rotativa pelos municípios associados pelo período de 2 meses ou outro que se venha a 
entender mais adequado.  
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3. O Município de Barrancos ficará excluído desta rotatividade por ser o município mais distante 
das instalações do CAGIA, mas pode a qualquer momento que se entenda adequado vir a integrar a 
direcção técnica do CAGIA. 
 
 

Artigo 7º 
 

Composição 

 
1. O CAGIA é composto por: 
 
1.º Módulo – Instalações do Canil / Gatil 
 
Estas instalações compõem-se de duas áreas distintas: 
 

• A área de acesso a clientes e a visitantes 
 

• A área restrita composta por: 
 1 - Gabinete veterinário, dividido em sala de vacinação e sala de observação médica;  
2 – Enfermaria (com duas boxes de isolamento);  
3 – Sala de isolamento (com três celas semi-circulares);  
4 – Armazém (destina-se à armazenagem da ração dos animais). 

 
2.º Módulo – Boxes para cães 
 
Estas instalações serão cobertas e terão 22 boxes para cães, quer individuais, quer em grupo. 
O módulo dispõe também de área descoberta, o recreio, com dimensões que permitem pequenas 
corridas e onde o cão possa permanecer por um período de 2 horas por dia. 
Existe ainda neste módulo uma sala para armazenamento do material de captura, uma sala de 
apoio – occisão e uma sala de banhos.  
 
3.º Módulo – Boxes para cães 
 
Estas instalações compõem-se de 10 boxes, com área coberta e área descoberta onde o cão pode 
ensaiar uma pequena corrida. 
 
4.º Módulo – Zona de gaiolas para gatos 
 
Estas instalações permitem colocar em dois níveis as gaiolas, em área coberta tendo também área 
descoberta onde serão colocadas caixas de areia de forma a proporcionar um período de lazer aos 
gatos.  
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Artigo 8º 
 

Maneio, Alimentação e Cuidados de Saúde Animal 

 
1. A alimentação dos animais alojados no CAGIA deve ser realizada à base de alimentos compostos, 
devidamente balanceada e equilibrada (ração húmida e seca), segundo instruções do Médico 
Veterinário Municipal ou de pessoa competente, para tal designada, excepto nos casos particulares 
em que o mesmo determine a confecção de outro tipo de alimentos para satisfação de 
necessidades específicas dos animais. 
 
2. Todos os animais alojados no CAGIA devem dispor de bebedouros com água potável e sem 
qualquer restrição, salvo por razões médico-veterinárias, os quais devem ser mantidos em bom 
estado de asseio e higiene. 
 
3. Para todos os animais alojados no CAGIA, é elaborado pelo Médico Veterinário Municipal, ou por 
pessoa por si designada, um programa de alimentação individual bem definido, a ser aplicado e 
respeitado por todos os tratadores de animais, de valor nutritivo adequado e distribuído em 
quantidade suficiente para as necessidades nutricionais e energéticas de cada animal, de acordo 
com a fase de evolução fisiológica em que se encontre (crescimento, manutenção, gestação, 
lactação, geriatria, etc.) 
 
4. Todos os animais alojados no CAGIA são submetidos a controlo sanitário e terapêutico, 
determinado pelo Médico Veterinário Municipal, nomeadamente, desparasitações ou outros 
julgados convenientes. 
 
5. Os tratadores de animais ou pessoa para tal designada pelo Médico Veterinário Municipal, 
devem proceder à observação diária de todos os animais alojados no CAGIA informando -o, sempre 
que haja quaisquer indícios de alterações de comportamento e fisiológicas, tais como: 
 
I) Alterações de comportamento e perda do apetite; 
II) Diarreia ou obstipação, com modificação do aspecto das fezes; 
III) Vómitos, tosse, corrimentos oculares ou nasais, claudicações; 
IV) Alterações cutâneas visíveis, alopécias e feridas; 
V) Presença de parasitas gastrointestinais e externos. 
 
6. Todos os tratadores de animais ou pessoa para tal designada pelo Médico Veterinário Municipal, 
devem proceder aos tratamentos ou acções de profilaxia médico -sanitária aos animais alojados no 
CAGIA, que lhes forem determinados, sob a sua supervisão; 
 
7. Sempre que se justifique, sob determinação do Médico Veterinário do CAGIA, os animais 
agressivos, doentes ou lesionados devem ser isolados no sector adequado a esse efeito. 
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Artigo 9º 
 

Higiene do Pessoal e das instalações 

 
1. Devem ser cumpridos adequados padrões de higiene, nomeadamente no que respeita à higiene 
pessoal dos tratadores e demais pessoal em contacto com os animais, às instalações, bem como a 
todas as estruturas de apoio ao maneio dos animais.  
 
2. As instalações, equipamentos e áreas adjacentes, nomeadamente as áreas de acesso ao público, 
devem ser permanentemente mantidas em bom estado de asseio e higiene.  
3. Para cumprimento do referido no nº1, diariamente, depois de retiradas todas as fezes e restos 
de comida, todas as instalações destinadas ao alojamento dos animais devem ser lavadas e 
desinfectadas, com água sob pressão com os detergentes e desinfectantes, designados pelo MVM.  
 
4. Todas as instalações, material e equipamento que entraram em contacto com animais doentes 
ou suspeitos, ou cadáveres, devem ser convenientemente lavados e desinfectados após cada 
utilização de acordo com as instruções do MVM.  
 
5. Todo o lixo deve ser depositado nos contentores adequados para o efeito, devendo ser 
removidos das instalações de forma a salvaguardar quaisquer riscos para a Saúde Pública.  
 
6. Todo o material não reutilizável e de elevado risco biológico deve ser sempre colocado em 
recipientes adequados e exclusivos a esse efeito, e ser encaminhado para o destino adequado sob 
a responsabilidade do MVM.  
 

Artigo 10º 
 

Identificação do Animal e Registo 

 
1. Aos animais que dão entrada no CAGIA, é-lhes atribuída uma chapa metálica de identificação, 
que é presa à coleira ou aposta na respectiva jaula. 
 
2. Os serviços mantêm actualizado o movimento diário dos animais do CAGIA. 
 

Artigo 11º 
 

Identificação do Dono ou Detentor 

 

1. Os animais encontrados na via pública, são objecto de uma observação pelos serviços de forma a 
determinar a identificação do seu dono ou detentor. 
 
2. No caso de ser identificado o dono ou detentor este, será notificado para, no prazo legalmente 
determinado, proceder ao levantamento do animal sob pena deste ser considerado, para todos os 
efeitos, abandonado. 
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Artigo 12º 
 

Grupos de Animais Alojados 

 
1. Os animais internados no canil formam quatro grupos distintos: 
 
a) Animais em sequestro: grupo constituído pelos animais mencionados no artigo 22 e 23.º; 
b) Animais vadios e errantes: grupo constituído pelos animais capturados na via pública ou 
entregues no CAGIA por cidadãos que os encontrem; 
c) Animais para adopção: grupo constituído pelos animais seleccionados para adopção; 
d) Animais em observação: grupo constituído pelos animais que, por motivos médicos, não são 
incluídos nos restantes grupos. 
 
2. Para efeitos do número anterior, as jaulas estão divididas em secções específicas, de forma a 
permitir o completo isolamento dos animais. 

 

Artigo 13º 
 

Normas de funcionamento do CAGIA 

 
1.  O CAGIA funciona de acordo com a escala de serviços mensal afixada no local. 
 
2.  As pessoas estranhas ao serviços só podem ter acesso ao CAGIA quando devidamente 
autorizadas e acompanhadas por um funcionário afecto ao mesmo, sendo obrigatório o 
cumprimento das disposições de segurança impostas. 
 
3.  Está interdito o acesso à zona de sequestro, occisão e incineração, de pessoas estranhas ao 
CAGIA, sem prévia autorização de um dos MVM indicados na alínea b), do art. 1º, do presente 
Regulamento. 
 
4.  A alimentação e/ou abeberamento dos animais que se encontrem no interior do CAGIA é da 
exclusiva responsabilidade do mesmo, não sendo permitida a utentes/visitantes trazer ou dar aos 
animais qualquer tipo de alimento ou bebida. 
 

CAPÍTULO 2 – COMPETÊNCIAS DO CAGIA 

SECÇÃO I 
 

(Âmbito de Actuação) 

Artigo 14º 
 

Âmbito 

 
1 — A actuação dos serviços do CAGIA integra: 
 
a) Profilaxia da raiva; 
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b) A execução das acções de profilaxia médico-sanitária, consideradas obrigatórias pelas 
Autoridades Sanitárias Veterinárias Competentes; 
c) A identificação dos animais de companhia em regime de campanha, se assim for determinado 
pelas Autoridades Sanitárias Veterinárias Competentes, no âmbito da legislação específica 
aplicável; 
d) Eliminação de cadáveres de animais; 
e) Recepção de cadáveres; 
f) Recepção e recolha de animais; 
g) O alojamento de animais provenientes de entregas voluntárias; 
h) Adopção ou devolução de animais; 
i) Controlo da população canina e felina intermunicipal; 
j) Promoção do bem-estar animal; 
l) A vacinação e colocação de dispositivos de identificação nos animais; 
m)O incentivo e promoção do controlo da reprodução de animais de companhia, nomeadamente, 
de cães e gatos vadios, abandonados ou errantes, bem como, da esterilização de cães perigosos ou 
potencialmente perigosos; 
n) A esterilização cirúrgica de determinados animais vadios para adopção;  
o) Actividades de sensibilização e pedagogia; 
 
p) O voluntariado; 
q) Informação sobre o CAGIA e respectivas acções. 
 
2 — As acções de profilaxia da raiva, englobam: 
a) A vacinação anti-rábica; 
b) A captura de animais; 
c) O alojamento de animais; 
d) O internamento obrigatório e sequestro de animais; 
e) A observação clínica; 
f) A occisão de animais. 
 

SECÇÃO II 
 

(Captura, Alojamento, Sequestro e Observação Clínica) 
 

Artigo 15º 
 

Captura de Animais 

 
1. Serão capturados e internados os seguintes casos: 
a) Os animais raivosos — (com raiva); 
b) Os animais suspeitos de raiva; 
c) Os animais agredidos por outros, raivosos ou suspeitos de raiva; 
d) Os animais encontrados na via pública, em transgressão das normas legais em vigor, ou em 
quaisquer lugares públicos, nomeadamente, canídeos e felinos, quando não acompanhados pelos 
donos ou estes não apresentem o respectivo boletim sanitário e licença no acto de captura; 
e) O alojamento obrigatório dos animais para sequestro ou quarentena sanitária, ou o alojamento 
resultante de recolhas compulsivas determinadas pelas Autoridades Competentes; 
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2. A captura de animais é realizada em conformidade com a legislação em vigor e de acordo com as 
normas da Direcção-Geral de Veterinária, utilizando o método mais adequado ao caso concreto e 
salvaguardando-se o bem-estar animal, nomeadamente: 
a) Uso de locais e alimentos atractivos; 
b) Caixas; 
c) Coleiras e trelas; 
d) Laço em sistema rígido; 
e) Laço em sistema flexível; 
f) Rede de andar; 
g) Rede de arremesso; 
h) Rede bordeada a corda; 
i) Rede com arco. 
 
3. A captura referida no número que antecede será efectuada por uma brigada especialmente 
treinada para o efeito e poderá ser acompanhada por agentes da Autoridade Policial. 
 
4. Serão recolhidos compulsivamente: 
a) Os animais que, em propriedade pública ou privada, evidenciem abandono e faltas graves ao 
nível de alojamento e bem-estar animal; 
 
b) Os animais que apresentem um perigo para a saúde e segurança de pessoas e bens; 
c) Os animais detidos em excesso ao número permitido por lei, após notificação do dono e fixação 
de prazo para cumprimento voluntário. 
 
5. Para a recolha referida no número anterior, poderá ser solicitada a emissão de mandato judicial, 
ficando a cargo do proprietário do (s) animal (is) o pagamento do valor de remoção de animais 
prevista na tabela de preços, bem como os demais encargos resultantes de recolha. 
 
6. Os animais capturados recolhem ao CAGIA. 
 
7. A brigada de captura é acompanhada, sempre que possível, por agentes da Autoridade Policial 
 
8. Cada acção de recolha/captura deve ser planeada e autorizada pelo Médico Veterinário 
Municipal ou coordenada por pessoa competente, especialmente, designada para tal efeito, pelo 
mesmo, para que o número de animais capturados não exceda a capacidade do CAGIA, excepto em 
situações com carácter urgente e ou outras devidamente fundamentadas. 
 
9. A viatura e os materiais utilizados pelos serviços de recolha/captura de animais devem ser 
lavados e desinfectados findo cada serviço, com especial cuidado após a captura de animais 
doentes ou suspeitos de doenças transmissíveis ao homem ou a outros animais, com os produtos 
detergentes e desinfectantes designados e autorizados pelo Médico Veterinário Municipal. 
 
10. A captura de animais na área dos Municípios envolvidos, é da responsabilidade do CAGIA, não 
obstante a colaboração operacional “in loco” pelos respectivos Municípios. 
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Artigo 16º 
 

Alojamento 

 
São alojados, no CAGIA, os seguintes grupos de animais: 
a) Vadios ou errantes, por um período mínimo de 8 dias; 
b) Que recolhem ao CAGIA no âmbito de acções de despejo, pelo período legalmente estabelecido; 
c) Que constituem o quadro de adopção máximo de 8 dias; 
d) Que recolhem ao CAGIA, como resultado de acções de recolha compulsiva, determinadas pelas 
autoridades competentes, até ao término do prazo de recurso, nos termos da lei geral, 
designadamente: 

I) Alojamento em cada fogo de um número de animais superior ao estabelecido nas normas legais 
em vigor; 
II) Razões de bem -estar animal, saúde pública, segurança e tranquilidade das pessoas, outros 
animais e bens. 

Artigo 17º 
 

Restituição aos donos e detentores 

 
1. Os animais nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior, podem ser entregues aos seus donos ou 
detentores desde que, cumpridas as normas de profilaxia médico-sanitária em vigor, incluindo a 
aplicação do sistema de identificação electrónica, caso ainda não possua, e pagas as despesas de 
manutenção dos mesmos, referentes ao período de permanência no CAGIA, de acordo com o 
estabelecido no Regulamento e Tabela de Preços. 
 
2. Os animais referidos na alínea d) do artigo anterior, são restituídos se, cumpridas as 
formalidades previstas no n.º 1 e mediante prova, à autoridade competente, de que a 
irregularidade cessou. 
 
3. Serão doados os animais sem dono aparente a quem demonstre possuir meios necessários para 
proporcionar boa qualidade de vida a estes, findo os prazos legais para a sua reclamação e de 
acordo com o artigo 22.º e 23.º 
 
4. Caso o estado sanitário do animal o permita e a pedido do futuro dono, poderá o animal ser 
cirurgicamente esterilizado, a fim de evitar futuros abandonos e sobrepopulação animal. 
 
5. Os animais devolvidos ou adoptados serão obrigatoriamente vacinados com as vacinas 
obrigatórias por lei e identificados por meio electrónico (micro -chip). 
 

Artigo 18º 
 

Sequestro 

 
1. São sequestrados, nos termos da legislação em vigor: 
a) Os animais suspeitos de raiva; 
b) Os cães e gatos agredidos por animais diagnosticados como atacados de raiva, que tenham sido 
vacinados contra a raiva há mais de 21 dias e há menos de 12 meses devendo, no entanto, ser 
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sujeitos a duas vacinações anti-rábicas consecutivas com intervalo de 180 dias e a um período 
mínimo de sequestro de 6 meses; 
c) Os animais agressores, de pessoas ou de outros animais, que estejam vacinados contra a raiva e 
dentro do prazo de imunidade da vacina, salvo se a vigilância clínica for domiciliária, sempre que 
haja garantias para o efeito, devendo, neste caso, o dono ou detentor do animal entregar no CAGIA 
um termo de responsabilidade, passado por médico veterinário, no qual o clínico se responsabiliza 
pela vigilância sanitária, por um prazo 15 dias, comunicando, no fim do período, o estado do animal 
vigiado; 
 
2. O dono ou detentor do animal agressor é responsável por todos os danos causados e por todas 
as despesas relacionadas com o transporte e manutenção do mesmo, durante o período de 
sequestro. 

Artigo 19º 
 

Recolhas Compulsivas/Sequestros Sanitários 

 
1. O CAGIA, pode, sob a responsabilidade oficial do Médico Veterinário Municipal, proceder: 
 
a) À Recolha Compulsiva de animais de companhia pertencentes a particulares, destinados a ser 
alojados no CAGIA, nas seguintes situações: 
 

I) Quando o número de animais alojados por fogo seja superior ao limite máximo previsto na 
legislação específica, caso o respectivo dono ou detentor não tenha optado por outro destino a 
dar aos animais excedentários, que reúna as condições legalmente estabelecidas para o 
alojamento de cães e gatos; 
II) Quando não estejam asseguradas as condições de bem-estar animal e ou garantidas as 
condições adequadas de salvaguarda da saúde pública e da segurança e tranquilidade das 
pessoas, outros animais e bens. 
 

b) Ao Sequestro Sanitário, durante pelo menos 15 dias seguidos, de: 
 

I) Qualquer animal de companhia que tenha causado ofensa ao corpo ou à saúde de uma pessoa, 
o qual é obrigatoriamente recolhido pela Autoridade Competente para o CAGIA, a expensas do 
respectivo dono ou detentor; 
 
II) Cães, gatos e outros animais susceptíveis à raiva, suspeitos de raiva ou infectados por outras 
doenças infecto -contagiosas (Zoonoses), agressores de pessoas ou outros animais, bem como dos 
animais por aqueles agredidos, por mordedura ou arranhão ou que simplesmente com aqueles 
hajam contactado, nos seguintes termos: 
 
i) Sempre que o animal agressor e ou o animal agredido não tenham a vacina anti-rábica dentro 

do respectivo prazo de validade imunológica; 
 

ii) Quando o animal agressor e ou o animal agredido tenham a vacina anti-rábica dentro do 
prazo de validade, mas seja entendido pelo Médico Veterinário Municipal ou pela pessoa 
competente por ele designada que o respectivo domicilio não oferece garantias sanitárias 
para a realização do sequestro em condições que assegurem a segurança das pessoas ou de 
outros animais; 
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iii) Quando, embora reunidas as condições para o sequestro domiciliário, o dono ou detentor do 
animal não entregue no CAGIA, o termo de responsabilidade de vigilância sanitária, redigido e 
assinado pelo respectivo Médico Veterinário Assistente, no qual este se responsabilize pela 
vigilância sanitária daquele animal durante 15 dias. 

 
2. Os animais destinados a sequestros sanitários, salvo em situações excepcionais autorizadas por 
Médico Veterinário do CAGIA, ficam alojados nas celas semi-circulares da zona de restrição 
sanitária do CAGIA, durante um período mínimo de 15 dias seguidos. 
 
3. Exceptua -se do disposto no ponto 2, os animais que exibam sinais clínicos de raiva, cujo 
sequestro deverá ser mantido até à morte do respectivo animal. 
 
4. Todo o animal alojado no CAGIA, proveniente de recolhas compulsivas e ou de sequestros 
sanitários, só é restituído ao respectivo dono ou detentor após prévia autorização do Médico 
Veterinário Municipal, e prévia sujeição às acções de profilaxia médico sanitárias obrigatórias, ou 
outras acções consideradas obrigatórias, desde que o respectivo dono ou detentor faça prova do 
pagamento dos respectivos valores de alojamento, salvo em situações excepcionais devida e 
superiormente autorizadas. 
 

Artigo 20º 
 

Observação Clínica 

 
1. A observação clínica dos animais é da competência do Médico Veterinário Municipal e obedece 
às normas estabelecidas na legislação em vigor. 
 
2. Os animais internados ou sequestrados serão alimentados em conformidade com as instruções 
determinadas pelo Médico Veterinário Municipal. 
 

SECÇÃO III 
 

(Occisão e Eliminação de Cadáveres) 

Artigo 21.º 
 

Occisão 

 
A occisão é determinada pelo Médico Veterinário Municipal, mediante critérios de bem-estar 
animal e de saúde pública e é efectuada de acordo com a legislação em vigor. 
 
1. Serão eutanasiados, por decisão do Médico Veterinário Municipal: 
 
a) Animais raivosos; 
b) Animais domésticos não vacinados agredidos por animais raivosos ou suspeitos de raiva; 
c) Os animais abandonados na via pública que sejam portadores de doenças infecto -contagiosas 
ou parasitárias, ou se apresentem fortemente traumatizados; 
d) Os animais entregues pela polícia ou pelos respectivos donos para esse fim. 
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2. Poderão também ser eutanasiados os animais capturados na via pública que não forem 
reclamados pelos seus donos nos oito primeiros dias de internamento após a captura, excepto no 
caso de o animal possuir identificação electrónica que possibilite a identificação do respectivo 
dono, ou este possua características que facilitem a sua adopção. 
 
3. Os animais reclamados pelos donos só podem ser entregues depois de submetidos às acções de 
profilaxia obrigatórias e depois de pagas, as despesas de alimentação, alojamento e coimas a que 
deram causa. 
 
4. Os donos dos animais capturados, internados ou sequestrados, sejam ou não eutanasiados 
pagarão as despesas de captura, hospedagem, alimentação e occisão, de acordo com a respectiva 
tabela de preços. 

Artigo 22º 
 

Occisão — Metodologia 

 
1. Sempre que, nos Concelho envolvidos, o número de animais abandonados, errantes, ou vadios 
constituir um problema, nomeadamente de saúde pública, de tranquilidade ou segurança de 
pessoas, outros animais, ou bens, o CAGIA pode reduzir o seu número, desde que o faça segundo 
métodos que não causem dor ou sofrimentos desnecessários aos animais. 
 
2. Todos os animais capturados ou entregues no CAGIA são submetidos a exame clínico pelo 
Médico Veterinário Municipal, que do facto elabora relatório síntese e propõe o seu posterior 
destino, nomeadamente a occisão. 
 
3. Sempre que estiver em causa a saúde pública ou o estado de saúde, e o bem-estar do animal o 
justifique, nomeadamente para pôr fim ao sofrimento ou dor, o Médico Veterinário Municipal, 
pode proceder à sua occisão, antes do prazo estabelecido na legislação em vigor, excepto se o 
animal estiver sujeito a sequestro obrigatório para diagnóstico diferencial da raiva. 
 
4. No CAGIA compete ao Médico Veterinário Municipal, ou quem ele delegue, com experiência e 
formação adequada, de acordo com a Legislação Específica em vigor, poder abater animais de 
companhia, através de métodos que não impliquem dor e sofrimento, desnecessários, os quais 
devem começar pela indução duma anestesia profunda que provoque a perda imediata de 
consciência do animal, seguida de um processo que cause a sua morte.  
 
5. O Médico Veterinário Municipal, responsável pela determinação da occisão, deve certificar-se 
que o animal está morto, antes da eliminação da sua carcaça, competindo a recolha e destruição 
dos cadáveres aos serviços específicos do CAGIA, ou a outras entidades devidamente autorizadas, 
tendo em conta a salvaguarda de quaisquer riscos para a saúde pública e para o meio ambiente. 
 
6. Quando não tenham sido restituídos ou cedidos, ou sempre que seja indispensável, muito em 
especial, por razões de saúde pública, de tranquilidade ou segurança de pessoas, outros animais ou 
bens, ou mesmo devido a sobrelotação do CAGIA, os animais alojados no CAGIA, podem ser 
eutanasiados pelo Médico Veterinário Municipal, ou em quem ele delegue, sob a sua 
responsabilidade, de acordo com as normas referidas nos números 4 e 5 e demais disposições 
legais em vigor. 
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7. A eutanásia de animais entregues voluntariamente para abate imediato no CAGIA, só é 
efectuada quando a situação clínica e comportamental do animal ponha em causa de forma grave 
e permanente a sua saúde e bem-estar, bem como a saúde pública e a segurança de pessoas, 
animais e bens; 
 
8. O CAGIA só aceita entregas voluntárias de animais para abate imediato, mediante o pagamento 
do respectivo valor e após o preenchimento pelo respectivo dono ou detentor de um Termo de 
Responsabilidade para “Eutanásia de Animais”, conforme modelo da Ordem dos Médicos 
Veterinários, e a apresentação dos documentos que o Médico Veterinário Municipal, determine 
como necessários para fazer prova da propriedade do animal, devendo ainda ser apresentada uma 
declaração do respectivo Médico Veterinário Assistente, na qual este indique quais os motivos 
clínicos e comportamentais relevantes que justificam a eutanásia imediata do animal; 
 
9. Excepcionalmente, em situações devidamente justificadas e autorizadas por Médico Veterinário 
Municipal, o CAGIA, pode aceitar animais para abate imediato, sem a referida declaração médico 
veterinária, caso o animal, após observação clínica directa, aparente fracas ou nulas possibilidades 
de melhoria da sua saúde e do seu bem -estar. 
 
10. Qualquer animal que cause ofensas graves à integridade física de uma pessoa, devidamente 
comprovadas através de relatório médico, é obrigatoriamente abatido, nos termos do n.º 4 deste 
artigo e dos artigos 22.º e 23.º, após o cumprimento das disposições legais do Plano Nacional de 
Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses, não tendo o seu detentor 
direito a qualquer indemnização. 
 
 
11. Exceptua-se do disposto no número anterior, todo o animal que apresente comportamento 
agressivo que constitua, de imediato, um risco grave à integridade física de uma pessoa, e que o 
dono ou detentor não consiga controlar, caso em que pode ser imediatamente abatido pela 
Autoridade Competente ou, na sua ausência, por Médico Veterinário, não tendo o detentor direito 
a qualquer indemnização. 
 

Artigo 23º 
 

Impedimento para Assistir à Occisão 

 
A occisão efectuar-se-á quando as circunstâncias o determinarem e por decisão do Médico 
Veterinário Municipal, não podendo a ela assistir pessoas estranhas ao serviço do canil. 
 

Artigo 24º 
 

Eliminação de Cadáveres 

 
Os serviços do CAGIA procedem à eliminação dos cadáveres dos animais de acordo com as normas 
em vigor. 
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SECÇÃO IV 
 

(Recolha e Recepção de Cadáveres) 
 

Artigo 25º 
 

Recolha de Cadáveres na Via Pública 

 
1. Sempre que sejam encontrados ou, for participada a existência de cadáveres de animais na via 
pública, estes são recolhidos pelos serviços competentes dos municípios. 
 
2.Exceptua-se os casos que se verifiquem em estradas nacionais — IP e IC ou aquelas que estejam 
subconcessionadas pelas EP - Estradas de Portugal, S.A.. 
 

Artigo 26º 
 

Recepção de Cadáveres no Canil Municipal 

 
O CAGIA não recebe cadáveres de animais. 
 

Artigo 27º 
 

Proibição 

 
Está interdita a colocação de objectos cortantes ou perfurantes, bem como, de qualquer material 
clínico junto aos cadáveres. 
 

SECÇÃO V 
 

(Recepção e Recolha de Animais no Canil) 
 

Artigo 28º 
 

Recepção/Identificação e Registos Obrigatórios de Animais 

 
1. O CAGIA recebe canídeos e felinos, cujos donos ou detentores pretendem pôr término à sua 
posse ou detenção. 
 
2. No caso referido no número anterior, o dono ou detentor subscreve uma declaração, fornecida 
por aqueles serviços, onde consta, a sua identificação, a resenha do animal e a razão da sua 
entrega. 
 
3. A posse dos animais supra referidos passa para o CAGIA. 
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4. Registos Individuais: 
 
a) Todos os animais que dêem entrada no CAGIA, provenientes de capturas/recolhas são 
identificados individualmente pela Secretaria do CAGIA, sendo -lhes atribuída uma ficha individual 
de identificação, da qual devem constar, para além dos respectivos números de ordem sequencial 
e, adicionalmente, no caso dos canídeos, de chapa numérica, a identificação completa do animal 
(nome, espécie, raça, idade e quaisquer sinais particulares), a sua origem ou proveniência e os 
dados relativos ao respectivo dono ou detentor, se for o caso. 
 
b) Todos os animais que dêem entrada no CAGIA, provenientes de entregas voluntárias, devem ser 
acompanhados duma declaração escrita — Termo de Entrega (conforme modelo em uso no CAGIA) 
— a anexar à ficha individual do respectivo animal, devidamente redigida e assinada, na qual o 
respectivo dono ou detentor declare que, para os devidos e legais efeitos, põe termo à 
propriedade, posse, ou detenção do animal, transferindo-a para a responsabilidade do CAGIA, 
ciente das disposições legais aplicáveis aos animais alojados nos Centros de Recolha Oficiais, 
indicando o motivo da entrega; 
 
c) Todo o animal destinado a ser restituído ou cedido pelo CAGIA só poderá ser entregue ao 
respectivo dono ou detentor, ou a novo dono ou detentor, após o preenchimento de um Termo de 
Responsabilidade (conforme modelo em uso no CAGIA), que deve ficar em arquivo anexo à ficha 
individual do animal, do qual deve constar a identificação e a morada completa do respectivo dono 
ou detentor, bem como as disposições legais relativas à posse e detenção de animais de 
companhia. 
 
5. Registo Diário do Movimento de Animais do CAGIA — A Secretaria do CAGIA deve manter, 
devidamente actualizado, no livro de registo oficial em uso no CAGIA ou em sistema informático 
adequado e autorizado superiormente, o movimento diário dos animais do CAGIA. 
 
6. Registo Mensal do Movimento de Animais do CAGIA — Até ao dia 10, do mês seguinte, a 
Secretaria do CAGIA deve elaborar um mapa relativo ao movimento mensal de animais do CAGIA 
(datas de entrada, nascimentos, óbitos e, ainda, datas de saída e destino dos animais), por 
espécies, conforme modelo em uso no CAGIA. 
 
7. Devem ser ainda apresentados até ao dia 10, do mês seguinte, todos os relatórios que respeitem 
à normal gestão do CAGIA, de acordo com as regras estabelecidas ou que se venham a estabelecer, 
no sentido da melhoria contínua daquele Centro/Serviço. 
 
8. Os registos enumerados devem ser mantidos pelo CAGIA em arquivo pelo prazo mínimo de três 
anos. 
 

Artigo 29º 
 

Recolha de Animais pelos Serviços do CAGIA em Residências 

 
Quando for solicitada a recolha de animais em residências, o seu dono ou detentor tem que 
subscrever uma declaração nos termos do artigo anterior e proceder ao pagamento do respectivo 
valor, estabelecida no Regulamento e Tabela de Preços. 
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SECÇÃO VI 
 

(Adopção) 

Artigo 30º 
 

Adopção 

 
1. Os animais alojados no CAGIA que não sejam reclamados, podem ser cedidos, pelo CAGIA após 
parecer favorável do Médico Veterinário Municipal. 
 
2. Os animais destinados à adopção, são anunciados, pelos meios usuais, com vista à sua cedência. 
 
3. A adopção dos animais realiza -se, sempre, na presença do Médico Veterinário Municipal. 
 
4. Ao animal a adoptar, é aplicado, antes de sair do CAGIA, um sistema de identificação electrónica 
que permite a sua identificação permanente. 
 
5. Aplica -se o regime estabelecido nos números anteriores, a todos os animais que dêem entrada 
no Canil Municipal. 
 

Artigo 31º 
 

Termo de Responsabilidade 

 
O animal é entregue ao futuro dono mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. 
 

Artigo 32º 
 

Profilaxia 

 
Os animais adoptados, cumprem, previamente, as acções de profilaxia obrigatórias. 
 
 

Artigo 33º 
 

Acompanhamento dos Animais Adoptados 

 
O CAGIA reserva -se o direito de acompanhar o processo de adaptação do animal ao novo 
proprietário, e de verificar o cumprimento da legislação relativa ao bem -estar animal e saúde 
pública em vigor. 
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SECÇÃO VII 
 

(Controlo da População Canina e Felina e Promoção do Bem-Estar Animal) 

 

Artigo 34º 
 

Controlo da População Canina e Felina  

 
As iniciativas necessárias para o controlo da população canina e felina nos Concelhos envolvidos 
são da competência do Médico Veterinário Municipal, de acordo com o estabelecido na legislação 
em vigor.  
 

Artigo 35º 
 

Controlo da Reprodução de Animais de Companhia 

 
O CAGIA em parceria com os Municípios Associados, sempre que necessário, e sob a 
responsabilidade do Médico Veterinário Municipal, incentivam e promovem o controlo da 
reprodução de animais de companhia. 
 

Artigo 36º 
 

Promoção do Bem -Estar Animal 

 
O CAGIA em parceria com os Municípios Associados, sob orientação técnica do Médico Veterinário 
Municipal, promove e coopera em acções de preservação e promoção do Bem-Estar Animal. 
 
 

Artigo 37º 
 

Informação sobre o CAGIA e Respectivas Acções 

 
1. As iniciativas de promoção e desenvolvimento de programas de informação e educação, 
relativos a animais de companhia, são desenvolvidos sob orientação técnica do médico veterinário 
municipal. 
 
2. Os serviços do CAGIA promovem, em conjunto com os Municípios, o esclarecimento dos 
munícipes relativamente ao seu funcionamento e acções desenvolvidas. 
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CAPÍTULO 3 – COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 

 

SECÇÃO I 
 

(Colaboração com Associações Zoófilas) 

 

Artigo 38º 
 

Apoio Clínico 

 
1. Pode ser solicitada, pelo Médico Veterinário Municipal, a colaboração das associações zoófilas, 
legalmente constituídas, para prestar apoio clínico a animais, alojados no CAGIA, que se encontrem 
em sofrimento. 
 
2. A colaboração tem carácter excepcional e só pode ser autorizada, mediante parecer favorável do 
Médico Veterinário Municipal. 
 
3. O levantamento do animal só se pode efectuar, mediante a assinatura de um termo de 
responsabilidade. 
 
4. Se o animal, após tratamento médico recuperar, as associações zoófilas estão obrigadas a 
devolvê-lo ao CAGIA. 
 
5. É obrigatória a entrega, ao Médico Veterinário Municipal, de um documento subscrito por um 
médico veterinário, inscrito na Ordem dos Médicos Veterinários, que comprove a occisão ou o 
tratamento do animal. 
 

Artigo 39º 
 

Cooperação — Actividades com Munícipes e Voluntariado 

 
1. Podem ser desenvolvidas formas de cooperação entre as associações zoófilas, legalmente 
constituídas, e o CAGIA, de forma a defender e promover o bem-estar animal e a saúde pública, 
sob supervisão do Médico Veterinário Municipal. 
 
2. Será permitido o exercício de voluntariado às pessoas interessadas, sendo atribuído ao 
voluntário um cartão de acesso ao CAGIA, possibilitando a realização das tarefas previamente 
determinadas pelo Médico Veterinário Municipal. 
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SECÇÃO II 
 

(Colaboração com Outras Entidades) 

 

Artigo 40º 
 

Protocolos com Outros Municípios 

 
O CAGIA pode estabelecer protocolos de colaboração de utilização do CAGIA, com outros 
municípios vizinhos, ouvidos os respectivos Médicos Veterinários Municipais, devendo para tal esse 
Município aceitar as condições estipuladas neste Regulamento Sanitárias Veterinárias e as 
disposições específicas acordadas no respectivo protocolo. 
 

Artigo 41º 
 

Acordos de Cooperação 

 
O CAGIA, pode celebrar acordos de cooperação com entidades externas, sob parecer do Médico 
Veterinário Municipal, com vista a promover, designadamente, o controlo da população animal, o 
controlo e prevenção de zoonoses e o desenvolvimento de projectos no âmbito do bem -estar 
animal e saúde pública. 
 
 

CAPÍTULO 4 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 42º 
 

Responsabilidade do CAGIA 

 
O CAGIA, declina quaisquer responsabilidades por doenças contraídas, mortes ou acidentes 
ocorridos durante a estadia dos animais no CAGIA, nomeadamente durante o período legal 
determinado à restituição dos animais aos legítimos donos ou detentores, bem como, durante os 
períodos de sequestro e recolha compulsiva de animais previstos na legislação em vigor.  
 

Artigo 43º 
 

Impedimentos 

 
1. O Médico Veterinário Municipal será substituído, na sua ausência ou impedimentos, pelo médico 
veterinário municipal de um dos concelhos limítrofes, com quem partilha a direcção. 
 
2. Os casos omissos ou as dúvidas surgidas na interpretação das normas contidas no presente 
Regulamento serão resolvidos por deliberação do Conselho Executivo AMALGA. 
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Artigo 44º 
 

Preços 

 
Os preços devidos pela prestação dos serviços do CAGIA constam da tabela do Anexo I do presente 
Regulamento, do qual faz parte integrante. 
 

Artigo 45º 
 

Actualização dos Preços 

 
1. Os quantitativos dos preços previstos no presente Regulamento são actualizados ordinariamente, 
por aplicação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), apurado pelo Instituto Nacional de 
Estatística. 
 
2. Caso ocorra alteração relevante dos factores de custo da prestação de serviços, a AMALGA pode 
alterar, em qualquer momento, os quantitativos das tarifas, mas tem de o fundamentar 
devidamente nesse acto. 

 
 

Artigo 46º 
 

Norma Revogatória 

 
São revogadas as disposições regulamentares contrárias às do presente Regulamento. 
 
 

Artigo 47º 
 

Norma Remissiva 

 
O presente Regulamento submete-se à legislação em vigor, e, nos casos omissos, aplicar-se-ão 

directamente as disposições legais sobre a matéria, mesmo que não imperativas. 

 

 

Artigo 48º 
 

Entrada em Vigor 

 
O presente Regulamento entram em vigor 15 dias após a sua publicação, e pode ser revogado pela 
AMALGA em qualquer momento. 
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ANEXOS 

ANEXO I - TABELA DE PREÇOS DO CANIL/GATIL INTERMUNICIPAL 

 

ARTIGO DESCRIÇÃO  Preço  

   1 TAXA DE CAPTURA E DE TRANSPORTE A PEDIDO DO DONO: 
 

   1.1 Captura de animais errantes ou vadios que venham a ser reclamados      24,50 €  

1.2 Reincidência      54,50 €  

1.3 Pelo transporte de animais para o CAGIA (Valor por Quilómetro):  
1.4.1 De 0 a 50 Quilómetros;        0,50 €  

1.4.2 De 50 a 100 Quilómetros;        0,38 €  

1.4.3 De 100 a 150 Quilómetros;        0,25 €  

1.4.4 A partir de 150 Quilómetros;        0,18 €  

   2 TAXA DIÁRIA DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO: 
 

   2.1 Animais de peso até 10 Kg        4,00 €  

2.2 Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg         5,00 €  

2.3 Animais de peso superior a 20 Kg        7,00 €  

   3 TAXA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA: 
 

   
3.1 O valor da taxa de vacinação anti-rábica será o valor estipulado nesse ano 

para a vacinação anti-rábica em regime de campanha oficial. 
       2,50 €  

3.2 Administração de vacina anti-rabica (animais com mais de 3 meses) fora 
dos dias destinados à campanha de vacinação anti-rábica 

       2,50 €  

a) Acresce o custo fixado na Campanha Oficial de Vacinação 
 

   4 TAXA DE IDENTIFICAÇÃO ELECTRÓNICA: 
 

   4.1 Taxa de Identificação        4,50 €  

a) Acresce o custo fixado na Campanha Oficial de Identificação Electrónica 
 

   5 TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA CASA DE PARTICULARES 
 

   5.1 Taxa de Transporte     24,50 €  

5.2 Por Km de acordo com o valor fixado para a função publica para transporte 
automóvel próprio: 

       0,40 €  
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6 OCCISÃO DE ANIMAIS: 
 

   6.1 Animais de peso até 10 Kg         15,00 €  

6.2 Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg:        20,00 €  

6.3 Animais de peso superior a 20 kg     25,00 €  

   7 TAXA DE DESTRUÍÇÃO DE CADÁVERES 
 

   7.1 Taxa de Destruição de Cadáveres        2,02 €  

a) Acresce o Custo do Serviço Prestado pela Ambimed (protocolo - X por 
Quilo - Valor Médio Praticado) 

       0,66 €  

   8 DESPARAZITAÇÃO: 
 

   8.1 Desparazitação (por comprimido):        2,50 €  

a) Acresce o Valor do Comprimido 
 

   9 TAXA DE TRATAMENTO: 
 

   9.1 Tratamento:        8,00 €  

   10 OUTROS SERVIÇOS NÃO CONSIDERADOS 
 

   10.1 Auxiliar de Serviços Gerais (Por Hora):     24,50 €  

10.2 Veterinário (Por Hora):     30,50 €  
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ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO 
CAGIA 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CAGIA 

 
 
Nome do Dono  

Morada  

Freguesia Concelho  

Bilhete de Identidade Telefone  

 
Na qualidade de ADOPTANTE, declara para os devidos efeitos legais, que recebeu sob sua 
responsabilidade, de acordo com o disposto no artº. 9.º do Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de 
Dezembro, depois de identificado electronicamente (Microchip) e após ser submetido às acções de 
profilaxia consideradas obrigatórias para o ano em curso, nomeadamente, a vacinação anti-rábica, 
o seguinte animal de companhia: 
 

Nome  

Microchip  

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

 
Declara ainda que assume a responsabilidade pelo estado de saúde do animal adoptado, uma vez 
que foi informado de que, dadas as características de um canil / centro de recolha e / ou de 
qualquer animal se poder encontrar em período de incubação de qualquer doença sem 
sintomatologia aparente, não é possível atestar, garantir e comprovar um perfeito estado sanitário 
de todos os animais aqui alojados neste Centro de Recolha Oficial. ------------------------------------------- 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa o presente termo de responsabilidade, que vai datado 
e assinado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Data da adopção, 
 
 

Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Proprietário, 
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ANEXO III – CONDIÇÕES EXIGIDAS AO ADOPTANTE 
 

ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CANIL 
CONDIÇÕES EXIGIDAS AO ADOPTANTE 

 
 
 
PARA REALIZAR A ADOPÇÃO DE UM ANIMAL DE COMPANHIA, DEVE: 
 

•  Ter mais de 16 anos de idade 
 

•  Ter condições de alojamento e manutenção para o animal 
 

•  Apresentar o seu Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte 
 

•  Preencher o termo de responsabilidade para Adopção de animais de companhia (tendo o 
mesmo que ser assinado pelo novo detentor do animal) 
 

•  Proceder ao pagamento do preço de identificação electrónica, no caso de adoptar um canídeo, 
segundo o valor indicado na Tabela de Preços. 
 

•  No caso do canídeo não se encontrar vacinado contra a raiva e tiver idade superior a 3 meses, é 
obrigatória a vacinação anti-rábica no momento da restituição, devendo para o efeito pagar a 
respectiva vacina e, no caso de o canídeo não possuir Boletim Sanitário, é obrigatória a emissão e 
pagamento do mesmo, de acordo com valores estipulados em Diário da República por despacho da 
Direcção Geral de Veterinária, para o ano em curso e publicados em Edital próprio (ver Edital da 
Vacinação Anti-rábica). 
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ANEXO IV – INQUÉRITO OBRIGATÓRIO PARA ADOPTANTES 

 

ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CAGIA 
INQUÉRITO OBRIGATÓRIO PARA ADOPTANTES 

 
 

 
Nome: _________________________________________________ Idade: ___________ 
Morada: ________________________________________________________________ 
Telefone: ____________ 
E-mail___________________________________ 
 
Para poder adoptar responsavelmente um animal deve: 
• Ter 18 anos ou mais. 
• Ser capaz e, estar disposto a despender o tempo e dinheiro necessários para os cuidados 
médicos, de alimentação, de alojamento e atenção para o seu animal. 
• Permitir a visita ao animal por parte de funcionários ou voluntários do SMV, antes e depois da 
adopção a fim de ser avaliado as condições futuras de bem-estar animal. 
 
1. Que animal pretende adoptar? 
___ Cão ___ Gato 
 
2. Qual a finalidade do animal de estimação que vai adoptar? 
___O(s) meu(s) filho(s) quer(em)  
 ___Cão de guarda 
___Prenda 
___Cão de Caça                                                  
 ___Companheiro familiar            
 ___Outra 
 
3. O animal vai estar a maior parte do tempo: 
___Dentro de casa ___ Fora de casa ___Dentro/Fora de Casa 
 
4. Local onde o animal vai ficar: 
___Moradia sem terreno  
___Casa de estudantes  
___Canil com mais animais 
___Moradia com logradouro 
 ___Terreno isolado 
 ___Canil afastado da residência 
___ Apartamento 
 ___ Fábrica/empresa 
 ___Outra 
 
4.1 Caso viva em regime de condomínio, existe regulamento a permitir animais de estimação? 
___Sim ___Não 
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5. A sua habitação é: 
___Privada 
 ___De familiares 
 ___Alugada à CMV 
___Alugada 
 ___Habitação a crédito  
___Outra 
 
5.1 No caso de viver em habitação alugada, o senhorio permite animais de estimação? 
___Sim ___Não 
Se sim, apresenta declaração escrita pelo senhorio a confirmar? ___Sim ___Não 
 
6. O animal vai ter acesso a jardim privado? 
___Sim ___Não 
6.1 Se sim, o jardim é vedado/cercado? ___Sim ___Não 
 
7. O animal vai ficar preso a corrente? 
___Sim ___Não ___Apenas por alguns períodos do dia/noite 
 
8. Dispõe de tempo e disposição para passear o seu animal? 
___Sim ___Não ___Não acho necessário 
 
9. Existe alguém em casa durante o dia? 
___Sim ___Não 
 
9.1 Se não, quanto tempo o animal vai ficar sozinho? 
___1-4h ___4-8h ___8-12h ___ > 12h 
 
10. O seu agregado familiar é constituído por quantas pessoas? 
___1 ___2 ___3 ___4 ___5 ___6 ___>7 
 
11. Existem crianças na família? 
___Nenhuma ___1 ___2 ___3 ____4 ___>5 Idades____________________ 
 
12. Todas as pessoas que vivem em sua casa concordam com a adopção do animal? 
___Sim ___Não 
 
13. Em sua casa, existe alguém que sofra de alergia a animais de estimação? 
___Sim ___Não 
 
14. Pensa num futuro próximo mudar de casa? 
___Sim ___Não  
14.1 Se sim, o que pensa fazer ao animal?____________________ 
 
15. Durante as férias com quem fica o animal? 
__ Vai comigo ___ Fica com familiares/amigos ___Hotel canino 
16. Já teve animais de estimação? 
___Sim ___Não 
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16.1 Se sim, quais e quantos? 
Cão __ Gato __ Peixe __ Aves ___Hamster __ Tartaruga __ Iguana __ Outros___________ 
 
16.2 O que lhe(s) aconteceu? 
___Morreu/velhice __Morreu/doença __Fugiu __ Dei ___Vendi___Outra_______________ 
 
16.3 Se deu ou vendeu, qual o motivo? 
__Cresceu muito __Mudei de casa __Não tinha condições __Ladrava muito ___ Outro __ 
 
17. Neste momento existem outros animais de estimação em sua casa? 
___Sim ___Não 
 
17.1 Se sim, quais e quantos? 
Cão __ Gato __ Peixe __ Aves __ Hamster __ Tartaruga __ Iguana __ Outros _________ 
 
18. Tem possibilidades económicas para levar o animal ao Médico Veterinário? 
___ Sim, sempre que necessário 
 ___ Anualmente para as vacinas  
___ Não acho necessário 
___ Sim, mas só em ultimo caso  
___ Não tenho possibilidades económicas para ir ao Médico Veterinário 
 
19. Como controla ou pensa controlar a reprodução do(s) seu(s) animal(ais)? 
___Métodos cirúrgicos definitivos (esterilização/castração - OS MAIS ACONSELHADOS) 
___Métodos farmacológicos 
 ___Métodos comportamentais (prender/isolar o animal) 
___Não vou controlar a reprodução do meu animal 
 
20. Está consciente que o animal poderá viver por mais de uma década, e que você será o 
responsável por ele durante toda a sua existência, independentemente das mudanças que 
venham a ocorrer na sua vida pessoal? 
___Sim ___Não 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Declaro como verdadeiras todas as respostas por mim antes mencionadas, 

 
 

Beja, ___ de _____________ de ________ 
 

Assinatura: 
_______________________________ 

 
 

A preencher pelos Serviços do Canil 
Nº de Ordem _____/____ Nº de Chapa __________ 
Nº de Chip _________________________________________ 
Nome do animal: _____________________ Idade: ________ 
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ANEXO V – TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELO ADOPTANTE 

 

ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CAGIA 
TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELO 

ADOPTANTE 
 

 
 
 
Relativamente ao animal de companhia que pretendo adoptar do Canil Intermunicipal da AMALGA 
(CAGIA) comprometo-me a: 

• Permitir que um membro/funcionário ou voluntário do CAGIA efectue uma visita domiciliária de 
avaliação, para se assegurar que o animal está bem adaptado e possui as condições essenciais; 

• Alimentar e alojar o animal; 

• Passear o animal regularmente; 

• Não deixar a posse do animal, excepto em circunstâncias em que não o possa manter, e tendo em 
conta que só o entregarei a uma pessoa/instituição, sobre a qual tenha boas referências, 
comunicando previamente ao CAGIA o local para onde o animal irá; 

• Providenciar tratamento veterinário qualificado preventivo (vacinação, desparasitação) e em caso 
de ferimentos ou suspeita de doença; 

• Não usar o animal para fins reprodutivos; 

• Controlar a natalidade – por métodos definitivos (OVH ou castrações), por métodos médicos 
(comprimidos/injecções) ou por métodos comportamentais (prender/isolar o animal), sabendo que 
a melhor opção para o animal e para o proprietário, é o método definitivo; 

• Avisar obrigatoriamente o CAGIA e a Junta de Freguesia da área de residência do detentor no 
prazo máximo de 5 dias, se o animal se perder, desaparecer ou falecer; 

• Não acorrentar o animal excepto quando absolutamente necessário, caso em que deve ser usada 
uma corrente de correr; 

• Não deixar o animal sem companhia por longos períodos; 

• Respeitar todas as Leis Nacionais relativas a animais de companhia assim como a 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais; 

• Permitir que o CAGIA tome posse do animal, se, na opinião da mesma, os termos deste Termo de 
responsabilidade não forem cumpridos. ---------------------------------------- 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
Beja, ____ de _________________ de _______ (colocar a data da adopção) 
Nome completo: 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Processo de adopção relativo ao animal identificado com o nº de ordem  ____ /_____ 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA JÁ IDENTIFICADOS 

 

ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA JÁ 
IDENTIFICADOS 
DECLARAÇÃO 

 
 
_______________________________________, Médico Veterinário Municipal de _________, com 
a Cédula Profissional nº ___, da Ordem dos Médicos Veterinários, declara para os devidos efeitos 
legais, que o seguinte animal: 
 

Nome  

Microchip  

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 
Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

 
Recolhido ao CAGIA, em __/__/__ não se encontra registado no SICAFE (Sistema de Identificação 
de Caninos e Felinos), nem no SIRA (Sistema de Identificação e Registo de Animais), pelo que se 
desconhece a Identificação do Proprietário que sujeitou o referido animal à identificação 
electrónica e uma vez decorrido o prazo fixado na legislação em vigor (nº 1 do artº 9º do Decreto 
Lei nº 314/2003, de 17 de Dezembro), foi decidido entregar o animal acima identificado para 
adopção, sob termo de responsabilidade do futuro adoptante:  
 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Pelo que o novo Boletim Sanitário / Passaporte e a nova Ficha de registo do microchip deste animal 
serão emitidos com a sua identificação. ------------------------------------------------------------------------------- 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa a presente declaração, que vai datada e assinada, sob 
sua responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Data: 
Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Médico Veterinário Municipal: 
______________________________ 
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ANEXO VII – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ADOPÇÃO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE 
PERIGOSOS 

 

ADOPÇÃO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE 
PERIGOSOS 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Na qualidade de ADOPTANTE, declara para os devidos efeitos legais, que recebeu sob sua 
responsabilidade, de acordo com o disposto no artº 9º do Decreto-lei nº 314/2003, de 17 de 
Dezembro, depois de identificado electronicamente (Microchip) e após ser submetido às acções de 
profilaxia consideradas obrigatórias para o ano em curso, nomeadamente a vacinação anti-rábica, 
o seguinte animal de companhia: 
 

Nome  

Microchip  

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

 
Declara que tomou conhecimento de que a posse e detenção de um animal potencialmente 
perigoso estarão sempre condicionadas ao facto de fazer prova de possuir medidas especiais de 
segurança para o alojamento do canídeo, sem as quais o animal acima identificado deverá retornar 
para este Canil Intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Declara ainda que assume a responsabilidade pelo estado de saúde do animal adoptado, uma vez 
que foi informado de que, dadas as características de um canil / centro de recolha e / ou de 
qualquer animal se poder encontrar em período de incubação de qualquer doença sem 
sintomatologia aparente, não é possível atestar, garantir e comprovar um perfeito estado sanitário 
de todos os animais aqui alojados neste Centro de Recolha Oficial. ------------------------------------------- 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa o presente termo de responsabilidade, que vai datado 
e assinado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Data da adopção: 
Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Proprietário: 
______________________________ 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANIMAL PARA ENTREGA DE ANIMAIS DE 
COMPANHIA NO CAGIA 

 

ENTREGA DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO CAGIA 
DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANIMAL 

 
 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Na qualidade de PROPRIETÁRIO / APRESENTANTE, declara para os devidos efeitos legais, que 
procedeu à entrega no CAGIA, do seguinte animal de companhia, pelo motivo abaixo indicado: 
 

Nome Sem nome – Nome: 

Microchip Não Tem – Tem Nº 
Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

Animal acidentado e em visível agonia e sofrimento  

Doença incurável  

Idade avançada e com qualidade de vida comprometida  

Manifestações de comportamento agressivo  

Encontrado na via pública (abandonado, traumatizado, paralisado ou debilitado)  

Portador de doença infecto-contagiosa para pessoas ou animais  

Outro motivo -  

 
Ao entregá-lo neste Centro de Recolha Oficial, perco todos os direitos sobre o Animal, podendo o 
Canil Intermunicipal dispor dele, de acordo com o disposto no artº 9º do Decreto-Lei nº 314/2003, 
de 17 de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa a presente Declaração, que vai ser datada e assinada 
sob sua responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Data de entrega: 
Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Proprietário/Apresentante: 
______________________________ 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANIMAL PARA EUTANÁSIA 

 

EUTANÁSIA NO CAGIA 
DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANIMAL 

 
 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Na qualidade de PROPRIETÁRIO / APRESENTANTE, declara para os devidos efeitos legais, que 
procedeu à entrega no CAGIA, do seguinte animal de companhia, pelo motivo abaixo indicado: 
 

Nome Sem nome – Nome: 

Microchip Não Tem – Tem Nº 

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 
Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

 

Animal acidentado e em visível agonia e sofrimento  

Doença incurável  

Idade avançada e com qualidade de vida comprometida  

Manifestações de comportamento agressivo  

Encontrado na via pública (abandonado, traumatizado, paralisado ou debilitado)  

Portador de doença infecto-contagiosa para pessoas ou animais  

Outro motivo -  

 
Ao entregá-lo neste Centro de Recolha Oficial, perco todos os direitos sobre o Animal e autorizo a 
sua eutanásia, podendo o Canil Intermunicipal dispor dele, de acordo com o disposto no artº 9º do 
Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de Dezembro. ---------------------------------------------------------------------- 
Declara ainda que o mesmo não mordeu ninguém nos últimos quinze dias. -------------------------------- 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa a presente Declaração, que vai ser datada e assinada 
sob sua responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Data de entrega: 
Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Proprietário/Apresentante: 
______________________________ 
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ANEXO X – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM PROPRIEDADE PRIVADA (DECLARAÇÃO) 

 

RECOLHA/CAPTURA DE ANIMAIS COM DESTINO 
AO CAGIA 

AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM PROPRIEDADE 
PRIVADA (DECLARAÇÃO)  

 
Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Na qualidade de PROPRIETÁRIO, do Prédio a seguir identificado, declara para os devidos efeitos 
legais, que autoriza os funcionários do Serviço de Recolha e Captura de animais de companhia do 
CAGIA a entrarem na Propriedade, com a finalidade de procederem à recolha / captura de animais 
vadios, errantes ou abandonados que por ali deambulem soltos. 
 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

 
 
Horário mais indicado para a Recolha / Captura: _____________________________________ 
 
 
Espécie de Animais a Recolher: Cães ____ - Gatos ______ - Outros _______ 
 
 
 
 
 
 

O Declarante: 
______________________________ 

 
 

_______, ___ de _____________ de 20___ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 CAGIA | Regulamento do Canil Gatil Intermunicipal da AMALGA 41 

 

ANEXO XI – FICHA DE ENTRADA DE ANIMAL NO CAGIA 

 

FICHA DE ENTRADA DE ANIMAL NO CAGIA 

 
 

NÚMERO DO ANIMAL 
_________ / 20____ 

(A preencher pelo CAGIA) 

ALOJADO NA CELA 
________ 

(A preencher pelo CAGIA) 
 

 
DATA DE ENTRADA: (A preencher pelo CAGIA)               Beja, ___ de ______________ de 20___ 
 
ORIGEM: 
 

Recolhido 

Concelho  

Freguesia  

Lugar  

Entregue 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia  

Concelho  
Bilhete de Identidade  

Telefone  

 
 

Nome Sem nome – Nome: 

Microchip Não Tem – Tem Nº 

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

Outros  

 
 

ENTREGUE NO CANIL 
_________________________________ 

(O Responsável pela Recolha/Proprietário) 

RECEBIDO NO CANIL 
_________________________________ 

(O Funcionário do CAGIA) 
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ANEXO XII – FICHA DE SAÍDA DO ANIMAL NO CAGIA 

 

FICHA DE SAÍDA DE ANIMAL NO CAGIA 

 
 

NÚMERO DO ANIMAL 
_________ / 200___ 

(A preencher pelo CAGIA) 

ALOJADO NA CELA 
________ 

(A preencher pelo CAGIA) 
 

 
 
DATA DE SAÍDA: (A preencher pelo CAGIA)               Beja, ___ de ______________ de 20___ 
 
 
DESTINO: 
 

Adopção 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia  

Concelho  

Bilhete de Identidade  

Telefone  

Reclamação 

Nome do Dono  
Morada  

Freguesia  

Concelho  

Bilhete de Identidade  

Telefone  

Occisão  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO XIII – FICHA DE ENTRADA DE CADÁVER NO CAGIA 

 

FICHA DE ENTRADA DE CADÁVER NO CAGIA 

 
 
 
DATA DE ENTRADA: (A preencher pelo CAGIA)               Beja, ___ de ______________ de 20___ 
 
 
ORIGEM: 

Recolhido na Via 
Pública 

Concelho  

Freguesia  

Lugar  

Recolhido na Clínica 
Veterinária 

Clínica Veterinária  

Morada  

Freguesia  

Concelho  

Recolhido a pedido do dono 

Concelho  

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia  

Concelho  

Bilhete de Identidade  

Telefone  

Entregue pelo detentor 

Telefone  

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia  

Concelho  

Bilhete de Identidade  

Telefone  

 
DESCRIÇÃO DO CADÁVER ANIMAL: 
 

Espécie  Canina – Felina – Outra 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Peso  

Nº Etiqueta do saco  

 

ENTREGUE NO CANIL 
_________________________________ 

(O Responsável pela Recolha/Proprietário) 

RECEBIDO NO CANIL 
_________________________________ 

(O Funcionário do CAGIA) 
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ANEXO XIV – FICHA DE SAÍDA DE CADÁVER NO CAGIA 

 

FICHA DE SAÍDA DE CADÁVER NO CAGIA 

 
 
 
DATA DE SAÍDA: (A preencher pelo CAGIA)               Beja, ___ de ______________ de 20___ 
 
 
DESTINO: (A preencher pelo CAGIA)                
 
 

Incineração 
 

 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO XV – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO 
CAGIA 

 

ENTREGA DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO CAGIA 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
 
 
PARA EFECTUAR A ENTREGA DO SEU ANIMAL DE COMPANHIA NO CAGIA, DEVE: 
 
 

• Trazer o Boletim Sanitário do animal; 
 

• Apresentar o Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do proprietário do animal; 
 

• Preencher a Declaração de Entrega de animais de companhia indicando o motivo da 
entrega (tendo a mesma que ser assinada pelo proprietário do animal, de acordo com o 
Boletim Sanitário); 

 

• Proceder ao pagamento do respectivo preço de entrega do animal, segundo o valor 
indicado na Tabela de Preços do CAGIA; 

 

• No caso de o animal possuir Identificação Electrónica (microchip), deve o proprietário 
preencher e assinar a Declaração de Transferência de propriedade. 
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ANEXO XVI – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA PARA EUTANÁSIA DE ANIMAIS DE 
COMPANHIA NO CAGIA 

 

ENTREGA DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO CAGIA 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
 
 
PARA EFECTUAR A ENTREGA PARA EUTANÁSIA DO SEU ANIMAL DE COMPANHIA NO CAGIA, DEVE: 
 
 

• Trazer o atestado do Médico Veterinário Assistente a comprovar / justificar a necessidade 
de efectuar a Eutanásia do animal; 
 

• Trazer o Boletim Sanitário do animal; 
 

• Trazer a ficha de registo da Identificação Electrónica, se o animal tiver microchip; 
 

• Apresentar o Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do proprietário do animal; 
 

• Preencher a Declaração de Entrega para Eutanásia de animais de companhia indicando o 
motivo da entrega (tendo a mesma que ser assinada pelo proprietário do animal, de 
acordo com o Boletim Sanitário); 

 

• Proceder ao pagamento do respectivo valor de entrega do animal, segundo o valor 
indicado na Tabela de Preços do CAGIA; 
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ANEXO XVII – PEDIDO PARA ADOPÇÃO DE ANIMAL DE COMPANHIA 

 

PEDIDO PARA ADOPÇÃO DE ANIMAL DE 
COMPANHIA 

ANIMAL NO CAGIA COM O Nº DE CHAPA - 
____/____  

 
A PREENCHER PELO DECLARANTE 

 
 

EXMº SENHOR 
 

PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO DA AMALGA 
 
 

 
Nome – _____________________________________________________, com residência / Sede – 
____________________________da Freguesia de ______________Do Município de 
__________________, Telefone nº _______________, Bilhete de Identidade nº ________________ 
de ____/____/______, emitido em _____________, contribuinte fiscal nº _____________, na 
qualidade de ADOPTANTE declara, para os devidos e legais efeitos, que, nos termos dos números 3 
e 4, artigo 9º, do Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de Dezembro, assume a responsabilidade pela 
posse ou detenção do animal de espécie (canina/felina/outra) ________, sexo _________, 
raça_____________________, idade ______________, pelagem de cor _______________, 
identificado electronicamente com o nº ________________________, que lhe foi cedido pelo 
CAGIA, e mais declara que não possui mais do que três cães ou quatro gatos adultos, não 
excedendo no total o número de quatro animais por fogo, em prédios urbanos, ou seis animais 
adultos, em prédios rústicos, conforme o disposto no artigo 3º do referido diploma legal. 
Tomou conhecimento de que a vacinação anti-rábica é obrigatória para todos os canídeos, com 
mais de 3 meses de idade, sendo necessária a revacinação anual, assim como o registo e 
licenciamento dos canídeos na Junta de Freguesia da sua área de residência. 
Declara ainda que assume a responsabilidade pelo estado de saúde do animal adoptado, já que foi 
informado de que, dadas as características dum Canil /Gatil Municipal, e/ou de qualquer animal se 
poder encontrar em período de incubação de qualquer doença sem sintomatologia aparente, não é 
possível atestar, garantir e comprovar um perfeito estado sanitário de todos os animais aqui 
alojados neste Canil /Gatil Intermunicipal. 
 
Junta os seguintes documentos: 
 
____ Fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de Identificação Fiscal do adoptante 
____ Outro ____________________________________ 
 
 
 

Beja, _____ de __________________ de ______ 
 

O adoptante do animal acima identificado: 
___________________________________________ 
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ANEXO XVIII – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ADOPÇÃO DE ANIMAIS 
POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

 

ADOPÇÃO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE 
PERIGOSOS 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Na qualidade de ADOPTANTE, declara para os devidos efeitos legais, que recebeu sob sua 
responsabilidade, de acordo com o disposto no artº 9º do Decreto-lei nº 314/2003, de 17 de 
Dezembro, depois de identificado electronicamente (Microchip) e após ser submetido às acções de 
profilaxia consideradas obrigatórias para o ano em curso, nomeadamente a vacinação anti-rábica, 
o seguinte animal de companhia: 
 

Nome  

Microchip  

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

 
Declara que tomou conhecimento de que a posse e detenção de um animal potencialmente 
perigoso estarão sempre condicionadas ao facto de fazer prova de possuir medidas especiais de 
segurança para o alojamento do canídeo, sem as quais o animal acima identificado deverá retornar 
para este Canil Intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declara ainda que assume a responsabilidade pelo estado de saúde do animal adoptado, uma vez 
que foi informado de que, dadas as características de um canil / centro de recolha e / ou de 
qualquer animal se poder encontrar em período de incubação de qualquer doença sem 
sintomatologia aparente, não é possível atestar, garantir e comprovar um perfeito estado sanitário 
de todos os animais aqui alojados neste Centro de Recolha Oficial. ------------------------------------------- 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa o presente termo de responsabilidade, que vai datado 
e assinado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Data da adopção: 
Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Proprietário: 
______________________________ 
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ANEXO XIX – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RECLAMAÇÃO DE ANIMAIS DE 
COMPANHIA DO CAGIA 

 

RECLAMAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO 
CAGIA 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Na qualidade de PROPRIETÁRIO, declara para os devidos efeitos legais, que recebeu sob sua 
responsabilidade, de acordo com o disposto no art.º 9º do Decreto-lei nº 314/2003, de 17 de 
Dezembro, depois de identificado electronicamente (Microchip) e após ser submetido às acções de 
profilaxia consideradas obrigatórias para o ano em curso, nomeadamente a vacinação anti-rábica, 
o seguinte animal de companhia: 
 

Nome  

Microchip  

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

 
Declara ainda que assume a responsabilidade pelo estado de saúde do animal adoptado, uma vez 
que foi informado de que, dadas as características de um canil / centro de recolha e / ou de 
qualquer animal se poder encontrar em período de incubação de qualquer doença sem 
sintomatologia aparente, não é possível atestar, garantir e comprovar um perfeito estado sanitário 
de todos os animais aqui alojados neste Centro de Recolha Oficial. ------------------------------------------- 
 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa o presente termo de responsabilidade, que vai datado 
e assinado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Data da reclamação: 
Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Proprietário: 
______________________________ 
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ANEXO XX – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RECLAMAÇÃO DE ANIMAIS 
POTENCIALMENTE PERIGOSOS DO CAGIA 

 

RECLAMAÇÃO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE 
PERIGOSOS DO CAGIA 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Nome do Dono  

Morada  

Freguesia   Concelho  

Bilhete de Identidade   Telefone  

 
Na qualidade de PROPRIETÁRIO, declara para os devidos efeitos legais, que recebeu sob sua 
responsabilidade, de acordo com o disposto no art.º 9º do Decreto-lei nº 314/2003, de 17 de 
Dezembro, depois de identificado electronicamente (Microchip) e após ser submetido às acções de 
profilaxia consideradas obrigatórias para o ano em curso, nomeadamente a vacinação anti-rábica, 
o seguinte animal de companhia: 
 

Nome  

Microchip  

Espécie  Canina – Felina 

Raça  Indeterminada – Outra: 

Sexo  Masculino – Feminino 

Idade  Cachorro – Adulto (idade aprox.): 

Porte  Pequeno – Médio – Grande 

Cor  

Pelagem  Curta – Média – Comprida 

Lisa – Ondulada – Encaracolada – Cerdosa 

Cauda  Comprida – Curta – Amputada 

 
Declara que tomou conhecimento de que a posse e detenção de um animal potencialmente 
perigoso estarão sempre condicionadas ao facto de fazer prova de possuir medidas especiais de 
segurança para o alojamento do canídeo, sem as quais o animal acima identificado deverá retornar 
para este Canil Intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declara ainda que assume a responsabilidade pelo estado de saúde do animal adoptado, uma vez 
que foi informado de que, dadas as características de um canil / centro de recolha e / ou de 
qualquer animal se poder encontrar em período de incubação de qualquer doença sem 
sintomatologia aparente, não é possível atestar, garantir e comprovar um perfeito estado sanitário 
de todos os animais aqui alojados neste Centro de Recolha Oficial. ------------------------------------------- 
Por ser verdade e lhe ter sido pedido, passa o presente termo de responsabilidade, que vai datado 
e assinado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Data da reclamação: 
Beja, ___ de _____________ de 20___ 

O Proprietário: 
______________________________ 
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ANEXO XXI - INTERVENÇÕES DE COLOCAÇÃO DE CHIP E VACINAÇÃO 

 

 
INTERVENÇÕES DE COLOCAÇÃO DE CHIP E VACINAÇÃO 

 
Data Tipo de intervenção Nº Animal Nome do dono 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ANEXO XXII - REGISTO DO MOVIMENTO DA VIATURA DE RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES 

 
Data: 
 

REGISTO DO MOVIMENTO DA VIATURA 
DE RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES 

 
Morada Freguesia Nº km Percorridos 

pela viatura 
Tipo de intervenção 
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ANEXO XXIII – MAPA DIÁRIO DE INTERVENÇÕES NA LIMPEZA DO CAGIA 

 

MAPA DIÁRIO DE INTERVENÇÕES NA 
LIMPEZA DO CAGIA 

 

Cela nº1 Horário Tipo de intervenção Produtos utilizados 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    
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24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

 

ANEXO XXIV - MAPA DIÁRIO DA UTILIZAÇÃO DAS CELAS 

 

MAPA DIÁRIO DA UTILIZAÇÃO DAS CELAS 

 

Cela 
nº1 

Município ou 
entidade que a utiliza 

Nº Animais 
por cela 

Tempo de 
utilização 

Tipo de alimentação 
(Qualidade e quantidade) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 

ANEXO XV - MAPA DIÁRIO DAS VISITAS 

 

MAPA DIÁRIO DAS VISITAS 

 
Data Nome do visitante Motivo da visita Duração da visita 
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ANEXO XXVI - REGISTO DA ENTRADA DOS ANIMAIS PROVENIENTES DE CLÍNICAS PRIVADAS 

 

REGISTO DA ENTRADA DOS ANIMAIS PROVENIENTES DE 
CLÍNICAS PRIVADAS 

 
 

Nº 
Processo 

Data de 
entrega 

Nome 
da 

Clínica* 

Peso 
estimado 
do animal 

Tipo 
de 

raça 

Razões 
pela 

eutanásia 

Responsável pelo 
transporte 

Tipo de viatura 
que efectuou o 

transporte 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* Todos os dados da Clínica (incluindo responsáveis – médico veterinário ou outro) 

 

 

ANEXO XXVII - RELATÓRIO MENSAL DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

RELATÓRIO MENSAL DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Capturados casa             

Capturados rua             

Entrada canil             

Mortos rua             

Mortos estadia             

Mortos clínicas             

Adoptados             

Cedidos             

Reclamados             

Abatidos             
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Restantes             

Suspeitos             

Suspeitos Tribunal             

Gatos             

Outros animais             

             

Entrada             

Saída             

Variação             

             

Chips              

Vacinas da raiva             

 

 

ANEXO XXVIII - MAPA GERAL DE ACTIVIDADES 

 
 

MAPA GERAL DE ACTIVIDADES 

 
Data 
de 

entrega 

Processo 
nº 

Pago 
(s/n) 

Origem Peso Cela Raça Cor Tamanho Destino Data Estadia Microship 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 


