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 LEI Nº 2.044 DE 07 DE ABRIL DE 2014 

 

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.538/2006, que 

‘dispõe sobre a criação do Canil Municipal, controle das 

populações de cães e gatos, sua apreensão e dá outras 

providências’.” 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, 

em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º. O caput do art. 9º da Lei Municipal nº 1538, que dispõe sobre o Canil Municipal, passa a 

vigorar com a redação que segue, ficando-lhe acrescentado o Parágrafo 7º: 

“Art.9º. Fica estabelecido que o Canil Municipal de Brumadinho efetuará a eutanásia, 

sempre assistido por médico veterinário devidamente registrado no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária – CRMV, que emitirá Laudo Técnico que ateste a necessidade do 

procedimento, nas seguintes situações: 

I. em cães e gatos que apresentarem males, doenças incuráveis ou outras 

enfermidades infectocontagiosas que coloquem em risco a saúde pública ou 

outras populações de animais; 

II. naqueles animais apreendidos nos termos do art. 18 desta Lei cuja prova 

sorológica para Leishmaniose Visceral apresente resultado positivo.  

§ 1º -............................................................................................................... 
§ 2º -............................................................................................................... 
§ 3º -............................................................................................................... 
§ 4º -............................................................................................................... 
§ 5º -............................................................................................................... 
§ 6º -............................................................................................................. 
 

§ 7º - Os agentes e métodos de eutanásia, recomendados e aceitos sob restrição, devem 

seguir as normas propostas e atualizadas da Associação Americana de Medicina Veterinária 

– AVMA.” 

Art. 2º. O art. 18º da Lei 1538/2006 passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.18. Os cães e gatos apreendidos serão submetidos à triagem clínica e, nos casos de 

cães, à prova sorológica para Leishmaniose Visceral, e serão destinados pela autoridade 

sanitária, de acordo com os critérios e ordem a seguir: 
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I. RESGATE pelo proprietário ou preposto, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados 

da data da apreensão, findo o qual o órgão responsável fica autorizado a dar a 

destinação dos incisos II e III na seguinte ordem na sequencial; 

II. ADOÇÃO, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do fim do prazo do inciso anterior; 

III. DEVOLUÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL, após esgotado o prazo estabelecido no inciso II.”   

 

§1º. A eutanásia somente poderá ser promovida mediante exames clínico-veterinários, prova 

e contraprova sorológica positiva para leishmaniose visceral. 

 

         §2º. Também serão submetidos à eutanásia os cães e gatos que apresentem doenças 

incuráveis e outras enfermidades infectocontagiosas, tais como raiva e leishmaniose, que 

coloquem em risco a saúde da população e/ou de outros animais, sempre sob 

responsabilidade e a critério de um Médico Veterinário. 

 

                       §3º. Após os procedimentos constantes do caput do artigo 18, antes de adotados o resgate, 

adoção ou devolução ao convívio social, os animais terão sua identificação através de 

microchip, vacinação anti-rábica e esterilização cirúrgica, esta última apenas em casos de 

adoção ou devolução ao convívio social, ou ainda, se requerida pelo proprietário. 

 

§4º. Os responsáveis pela guarda dos animais, após aplicada a destinação pela autoridade 

sanitária, constante do caput do art. 18 e incisos, ficam sujeitos a posse responsável e os atos 

praticados contra ela serão passíveis de penalidades. 

 

§5º. Entende-se por posse responsável a responsabilidade do proprietário a manutenção dos 

animais em condições adequadas de alojamento, alimentação, saúde, higiene, e bem estar, 

bem como a destinação dos dejetos. 

 

I. os animais deverão ser alojados em locais onde fiquem impedidos de fugirem e 

agredirem terceiros ou outros animais; 

II. os proprietários de animais deverão mantê-los afastados de portões, campainhas, 

medidores de luz e água e caixas de correspondência, a fim de que funcionários das 

respectivas empresas prestadoras desses serviços possam ter acesso sem sofrer 

ameaça ou agressão real por parte dos animais, protegendo ainda transeuntes; 

III. em qualquer imóvel onde permanecer animal bravio, deverá ser afixada placa 

comunicando o fato, com tamanho compatível à leitura à distância, e em local visível 

ao público. 
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§6º. Constatado o descumprimento das disposições contidas no § 5º e incisos, por agente 

sanitário do órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses ficará o proprietário do 

animal ou animais sujeito as seguintes penalidades: 

 

I. intimação advertindo da necessidade de regularização da situação em até 30 (trinta) 

dias; 

II. persistindo a irregularidade, aplicação e multa de 01 (um) UFPB; 

III. a multa será acrescida de 50% (cinquenta por cento) a cada reincidência.” 

 

§7º - As práticas de Resgate e Adoção, previstas nos incisos I e II do caput do artigo, deverão 

ser amplamente divulgadas junto à comunidade, sendo que quanto à prática de adoção 

deverão ser realizadas feiras pela Prefeitura, em parceria com as entidades protetoras, 

clínicas veterinárias e estabelecimentos comerciais interessados, como forma de estímulo 

para a população adotar animais abandonados. 

 

Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Brumadinho, em 07 de abril de 2014. 

 

 

Antônio Brandão 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

(Este texto não substitui o publicado em 17.03.2014)   
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