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Introdução

Todos nós sabemos o quanto é bom e divertido 
ter um animal de companhia em casa. 
Os nossos amigos dão-nos muitas alegrias, 
mas responsabilidades também. 
A adopção de um novo membro na nossa família 
implica saber e ter consciência de todos os 
cuidados que é necessário despender com 
o nosso amigo.
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O médico veterinário 

O médico veterinário é a única pessoa habilitada 
para prestar os cuidados médicos essenciais à 
saúde e ao bem-estar do seu animal. Escolher um 
veterinário é uma tarefa árdua, pois muitos facto-
res são ponderados; desde aspectos financeiros, 
de localização e até relações de amizade. A sua 
relação com o profissional de saúde deve ser con-
solidada com base na confiança e no respeito mú-
tuo. Afinal, será ele quem irá vigiar a saúde do seu 
melhor amigo. 

A saúde do 
seu animal

A desparasitação 
e vacinação
Ser dono de um animal implica que zele para que ele não se infecte nem 
transmita doenças a outros animais e, por vezes, até a humanos. Assim, é 
essencial que o animal seja desparasitado e devidamente vacinado.

Desparasitação
Todos os animais devem ser desparasitados no mínimo de 6 em 6 me-
ses e, caso estejam em contacto permanente com outros animais ou em 
locais possivelmente infestados, deverá ser efectuada mais frequente-
mente. Este simples acto pode prevenir o estado grave em que certos 
animais não desparasitados são encontrados. Há também alguns pa-
rasitas que poderão ser transmitidos ao homem, sendo este um motivo 
de extrema importância para desparasitarmos os nossos animais. Caso 
haja crianças em casa, também elas (e nós próprios) deverão ser despa-
rasitadas sob a orientação do seu médico de família. Cumpra sempre e 
com rigor os intervalos de desparasitação que o seu médico veterinário 
recomendar.

Vacinação do cão
Os primeiros meses de vida de um cachorro exigem do seu dono cui-
dados especiais de saúde. Um cachorro encontra-se num estado não 
imune em relação às mais variadas doenças. Assim, é necessária uma 
contínua vigilância e protecção, para que cresça saudável. Algumas do-
enças poderão ser evitadas pela vacinação. Até aos dois meses de ida-
de o cachorro encontra-se imune às doenças devido à protecção dada 
pelos anticorpos maternos que foram transmitidos pelo leite, caso a mãe 
tenha sido vacinada. Atingida esta idade, de relativa segurança, torna-
se de grande importância garantir a imunidade do cachorro por meio de 
vacinas. A vacinação poderá proteger contra algumas doenças, como 
por exemplo a raiva, a esgana, a hepatite por adenovírus, a parvovirose, 
a leptospirose, a tosse de canil. O médico veterinário definirá o melhor 
programa de vacinação para o seu animal, que incluirá reforços de al-
gumas vacinas, a vacinação obrigatória (a partir dos 3 meses) contra a 
raiva, e revacinações anuais. 
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Vacinação do gato
Há quem diga que “o gato tem sete vidas”, mas se não houver os de-
vidos cuidados, arrisca-se a que o seu gatinho nem à “segunda vida” 
chegue! Os gatos e gatinhos também devem ser vacinados. Algumas 
doenças que podem ter prevenção através de vacinas são: a panleuco-
penia (gastroenterite), a coriza (vulgarmente chamada gripe dos gatos) 
e a leucose felina. A vacina da raiva também pode ser administrada aos 
gatos, embora, contrariamente aos cães, não tenha carácter obrigatório 
(esta determinação é avaliada anualmente pela Autoridade Sanitária 
Veterinária Nacional).  

Alimentação

Ponderar a alimentação do seu cachorro também é importante, 
pois uma má alimentação em pequeno poderá trazer complica-
ções no futuro, como tendência para engordar. Um cachorro de-
verá comer 2 a 3 vezes por dia, dependendo das necessidades 
do mesmo, o importante será ajustar a quantidade de comida 
ao tipo de cachorro. Para tal, é necessário observá-lo e verificar 
se não surge qualquer tipo de alteração no seu cachorrinho, ele 
deverá ter uns olhos brilhantes, pêlo em bom estado, não estar 
demasiado gordo, mas também não deverá estar sub-alimenta-
do. Se ele estiver dentro deste padrão, então a alimentação está 
a ser a mais correcta. Em relação ao animal adulto, os cuidados 
são os mesmos mas a alimentação só deverá ser dada 1 ou 2 
vezes ao dia. A alimentação mais adequada para cachorros 
e animais adultos será uma ração equilibrada, pois dá-lhe os 
nutrientes necessários para o bem-estar do animal. No entanto, 
deverá sempre aconselhar-se junto do seu médico veterinário as-
sistente. Não se esqueça de colocar sempre água à disposição 
do seu animal.
Em relação ao seu gatinho, deixe sempre comida à disposição, 
tal como água. Todos os cuidados são iguais aos do cão.
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Higiene

Muito embora um cão faça a sua higiene, também deverá ter a 
sua prestação neste campo, habituando o seu cão às escova-
gens e aos banhos, de modo a que, com o passar do tempo, o 
consiga fazer calmamente sem precisar de uma batalha campal 
com o seu cão para o meter na banheira. Relativamente a cães 
de pêlo comprido, deverá optar por escová-lo 1 vez por dia, en-
quanto os de pêlo curto passarão bem com uma ou duas esco-
vadelas semanais de modo a retirar pêlos mortos. Os banhos são 
importantes na higiene do seu cão, devendo utilizar água morna 
e optar por um champô próprio para cães, tendo o devido cui-
dado com o champô nos olhos e na boca e nunca usar qualquer 
outro tipo de produtos, detergentes ou desinfectantes. A seguir 
ao banho, o cão deve ser bem seco, de modo a evitar situações 
menos agradáveis caso ele apanhe correntes de ar ou vá para a 
rua. Também deverá ter atenção sobre a cama do seu cão, cujo 
cobertor deverá ser lavado com alguma regularidade. Mantenha 
ainda algum controle sobre os olhos lacrimejantes, ouvidos sujos 
ou dentes com tártaro e boca com mau cheiro, devendo, nestas 
situações, consultar o seu médico veterinário assistente. 
Em relação ao seu gato, ponha uma caixa de areia em lugar 
acessível, pois ele instintivamente aprenderá a usá-la. Também 
é necessário escová-lo, tal como ao cão, e habitue o seu animal 
a tomar banho.

Férias

Muitas pessoas, quando adoptam um animal, esquecem-se das 
férias. Pois bem, se tem alguém que cuide do seu cão ou gato 
nas próximas férias, melhor. Mas se o seu animal faz parte do 
programa de férias, então deverá ter em atenção se o hotel ou 
parque de campismo permite o alojamento de animais. Antes de 
viajar, faça reserva de alojamento no seu hotel, para o seu ani-
mal. Informe-se quais as condições exigidas. Se o animal for de 
grande porte, informe-se se têm boxe disponível e faça reserva. 
Caso queira viajar para o estrangeiro com o seu cão e/ou gato 
deve tomar as devidas precauções com a documentação deste. 
Certifique-se, junto da Embaixada do país para onde se deslocar, 
quais os requisitos necessários para a entrada do animal no país. 
Não abandone o seu animal: 
FÉRIAS FELIZES-ANIMAIS FELIZES!!!!!!!  
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Abandono

Se algum motivo insuperável o obrigar a sepa-
rar-se do seu amigo, procure um dono que o 
trate bem.

Coloque-o num canil albergue só em último 
recurso, mas antes, certifique-se de que vai ser 
bem tratado e visite-o sempre que possa.

Nunca o esqueça! Acredite que ele nunca se 
esqueçe de si. 

Nunca abandone o seu animal 
Em Portugal, mais de 10.000 animais são abandonados anual-
mente. Muitos acabam por morrer à fome nas estradas, enquanto 
vagueiam pelas ruas em busca de alimentos e de abrigo. Quan-
do abandonados, os animais sofrem todo o tipo de maus-tratos, 
ficando igualmente sujeitos a contrair doenças. Para além do 
sofrimento infligido ao animal, o abandono é, portanto, um risco 
para a saúde pública. Os animais mais afortunados, em baixo 
número, são adoptados por uma ou outra pessoa mais sensível.

Adopção

Como escolher
Para escolher um cão, há vários pontos que deverão ser tidos em 
conta: o tempo que tem para lhe dedicar é deveras importante, 
pois optar por um cão que exige muito exercício, quando o tempo 
livre é pouco, não será a melhor opção; também deverá ponderar 
sobre o temperamento da raça que irá escolher, se é um cão 
tendencialmente barulhento, irrequieto, ou uma raça pacata e si-
lenciosa. Estes aspectos e muitos outros deverão ser ponderados 
quando uma nova vida entra em sua casa e será parte integrante 
da família durante cerca de 14 ou 15 anos. Deverá seriamente 
reflectir se está preparado para fazer um contrato de vida.

A chegada
Ao entrar na sua vida e na sua casa, o cachorro irá, naturalmente, 
sentir-se um pouco perdido e desorientado. Compete ao novo 
dono minimizar esta situação deixando-o, nos primeiros dias, limi-
tado a uma só divisão para que, aos poucos, se vá habituando ao 
seu espaço e ao novo lar. Será normal que a adaptação ao novo 
lar leve uns dias, podendo o cachorrinho mostrar-se um pouco 
deprimido, estado que rapidamente passará. Não acorra sempre 
que ele faça barulho senão, por reflexo, ele irá utilizar esse méto-
do, repetindo-o, até ter a companhia que deseja. 

VOCÊ PODE AJUDAR A PARAR ESTA SITUAÇÃO: os animais são 
seres vivos, sensíveis à dor, NÃO SÃO BRINQUEDOS. Um animal 
deve ser desejado pelo dono e bem aceite pelos restantes membros 
da família. Por isso, a compra ou a adopção de um animal deve ser 
muito ponderada e estar de acordo com a sensibilidade e disponi-
bilidade do novo dono. Um animal de companhia precisa não só de 
alimentação e água fresca mas ainda de uma série de outros requisi-
tos que não devem ser ignorados, tais como: alojamento adequado, 
espaço para se movimentar, acompanhamento veterinário e muita 
atenção. Assim, oferecer animais às crianças só para lhes satisfazer 
os desejos é uma atitude incorrecta. Um animal deve fazer parte da 
família, ser desejado e estimado até à sua morte natural. Colocar um 
animal num canil albergue deve ser o último dos recursos, pois ele 
nunca será feliz sem o seu dono.
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O dia-a-dia 
Tendencialmente, um cachorro faz as necessidades quase sem-
pre no mesmo local, pelo que deverá habituá-lo a fazê-las num jor-
nal. Estas ocorrem geralmente após comer, beber e dormir. Quan-
do se aperceber que o cachorro está a farejar muito o chão em 
redor, coloque-o sobre o jornal, para que comece a fazer a ligação 
necessidades/jornal, recompensando-o sempre que as fizer no 
local correcto, pois assim mais dificilmente o cachorro se descui-
dará. Em fase de aprendizagem, será normal que o cachorro se 
descuide, não ralhe com ele nem o castigue, limpe simplesmente 
o sujo com um desodorizante, nunca deverá usar detergentes à 
base de amoníaco, pois assim poderá atrair o cachorro ao mesmo 
local, visto ter um cheiro semelhante ao da sua urina.
 

Treino
É necessário que o seu cachorro lhe obedeça, que o reconheça, 
como chefe da matilha, e que se saiba comportar no meio de 
outros animais e pessoas. É a si que lhe cabe esta tarefa, educar 
e treinar o seu cachorro. O ideal é começar o treino por volta dos 

6 meses (caso tenha adquirido um cachorro), mas a qualquer 
idade se pode iniciar. Deverá, no entanto, começar este treino 
logo que o cachorro entre na sua vida e na sua casa, começan-
do pelo nome. Escolha um nome curto e sonante, para mais fácil 
compreensão por parte do seu animal, algo tipo: “Rafa aqui!!!” 
do que “Rafael aqui!!!”, um nome comprido apenas vai baralhar 
o seu cão. Ensine então o seu cão a vir até si, sempre que o fizer, 
demonstre a sua satisfação. É também deveras importante que 
o seu cão aprenda o significado da palavra “NÃO”. Seja sem-
pre extremamente generoso quando o cão obedecer, mas não 
o castigue quando ele não o fizer, o treino requer algum tempo 
e paciência. Deverá também habituá-lo, gradualmente, à trela e 
à coleira, bem como caminhar lentamente ao seu lado. Nunca 
deverá ceder aos seus caprichos, pois um cachorro mal treinado 
será um cão mal-educado. Um cão não entende porque razão já 
não pode fazer isto ou aquilo. 

Esterilizar
O abandono de animais é um flagelo com que nos deparamos 
diariamente, sejam animais de raça, novos ou velhos, muitos 
animais são largados nas estradas, jardins e matas, por esse 
País fora. Ninhadas indesejadas só virão aumentar o número de 
animais abandonados e maltratados. A esterilização ou castração 
poderá evitar muitos problemas, quer de saúde, quer situações 
menos agradáveis quando uma cadela se encontra com o cio. Há 
várias soluções, desde a cirurgia (definitiva), até tratamento com 
anovulatórios (injecção ou comprimidos poderão resolver tempo-
rariamente a situação). 
Embora seja considerada uma forma um pouco comodista de ten-
tar contornar um problema, certo é que os animais ficam visivel-
mente mais calmos e menos destruidores após a sua esterilização/
castração. A marcação de terreno deixará de acontecer, também 
terá por terminadas aquelas fugas não esperadas, porque existe 
uma fêmea em cio na zona (isto no caso dos machos), bem como 
eventuais problemas a nível do sistema reprodutor deixarão de 
ser tão frequentes, senão completamente nulos.
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Posse responsável

Informe-se bem sobre as características da espécie/raça pretendida ao 
adoptar um animal. A espécie/raça que mais lhe agrada poderá não ser 
adequada ao seu temperamento ou estilo de vida, bem como ao local 
onde habita.

Dê sempre preferência à adopção. Existem muitos animais carentes que 
precisam de um lar. Os canis/gatis municipais (Centros de Recolha Ofi-
ciais) possuem inúmeros cães e gatos saudáveis para adopção.
 

Tenha em atenção que manter um animal implica tempo, paciência e 
gastos. Certifique-se que a sua situação financeira permite comportar 
os custos com a alimentação, brinquedos, visitas regulares ao Veteriná-
rio, cuidados de higiene e despesas extraordinárias.

Certifique-se que alguém pode cuidar do seu animal durante as férias 
ou situações de emergência.

Os animais também sentem solidão e tristeza e podem entrar em de-
pressão, dê-lhe carinho, atenção e o ambiente adequado.

Um cão deve ser passeado todos os dias, para que possa exercitar-
se e socializar com outros cães, bem como com pessoas e ruídos aos 
quais não esteja habituado. Mas atenção, deverá ser sempre conduzido 
por quem o possa conter. Utilize sempre coleira e trela para passear o 
seu cão e não se esqueça de levar saquinhos de plástico para reco-
lher as fezes. Basta calçar o saco na mão, recolher as fezes, virá-lo ao 
contrário e deitá-lo no recipiente do lixo.

Nunca deixe o seu cão/gato solto na rua nem permita que ele saia sozi-
nho. Só dessa forma o conseguirá proteger contra acidentes, doenças 
ou abusos.

Mantenha sempre a vacinação do seu animal em dia e cumpra o esque-
ma de desparasitação interna e externa prescrita pelo veterinário. Se o 
seu animal adoecer, procure de imediato um médico veterinário. Nunca 
tente medicá-lo por conta própria pois estará a colocar a vida do seu 
amigo em sério risco.

Identifique o seu animal electronicamente, através de implante de 
microchip, ou coloque uma coleira (com o seu nome e número de tele-
fone), para que possa ser devolvido em caso de perda ou fuga.

Mantenha limpo o local onde o seu animal fica e coloque-lhe sempre 
água fresca à disposição.

Esterilize o seu cão/gato. Estará assim a evitar ninhadas indesejadas e 
a contribuir para a diminuição do cada vez maior número de animais. 

NUNCA ABANDONE 
O SEU ANIMAL

NÃO O ESQUEÇA! 
ACREDITE QUE ELE NUNCA 
SE ESQUECERÁ DE SI.
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Informações gerais 
sobre legislação de 
canídeos

Foi publicado, no passado dia 17 de Dezembro de 2003, um conjunto legislativo, 
Decretos-Lei nºs 312/2003, 313/2003, 314/2003 e 315/2003, a que se seguiram, 
em 24 de Abril, as Portarias nºs 421/2004 e 422/2004 e, em 29 de Maio, a Portaria 
nº 585/2004 que, no seu conjunto, estabelecem novas regras para a detenção de 
animais de companhia com o objectivo de reforçar as medidas sanitárias e a de-
tenção responsável, prevenir e combater o seu abandono e controlar a detenção 
de animais perigosos e potencialmente perigosos.

Do conjunto legislativo merece-nos particular destaque o Decreto-Lei nº 313/2003, 
de 17 de Dezembro, que cria o Sistema de Identificação de Caninos e Felinos (SI-
CAFE), estabelecendo a obrigatoriedade de identificação electrónica, desde 1 de 
Julho de 2004, para os cães das seguintes categorias:
a) Cães perigosos ou potencialmente perigosos, tal como definidos em legislação 
especifica, Decreto-Lei nº 312/2003, de 17 de Dezembro, e Portaria nº 422/2004, 
de 24 de Abril;
b) Cães utilizados em acto venatório (vulgarmente designados por cães de caça);
c) Cães em exposição, para fins comerciais ou lucrativos, em estabelecimentos 
de venda, locais de criação, feiras e concursos, provas funcionais, publicidade ou 
fins similares;
d) E todos os outros que o pretendem fazer de forma voluntária. 

O método de identificação consiste na introdução, sob a pele do animal, de um 
microchip contendo um código de identificação de leitura óptica, o qual passará 
a constar de uma base de dados nacional, onde constará também a identificação 
do seu detentor.
Pretende-se, assim, estabelecer, de forma inequívoca, a relação entre o animal 
e o seu detentor, tendo como principal objectivo a prevenção do abandono de 
animais. 

Estabelece-se também, na referida legislação, que a identificação deve ser efec-
tuada a partir dos 3 meses de idade do animal e só pode ser efectuada por um 
médico veterinário, através da aplicação subcutânea de um microchip no centro 
da face esquerda do pescoço.
Após a identificação, o detentor deverá dirigir-se à junta de freguesia da área da 
sua residência, no prazo de 30 dias, para entregar o duplicado da ficha de registo 
e concluir assim o procedimento da identificação. Na posse deste documento, 
compete à junta de freguesia, a introdução na base de dados nacional – SICAFE 
– dos elementos de identificação do animal e do detentor que constam da ficha de 
registo, bem como de outros campos previstos na base de dados.

A morte ou desaparecimento do cão deverá ser comunicada pelo detentor ou seu repre-
sentante, nos termos do disposto no SICAFE, à respectiva junta de freguesia, sob pena de 
presunção de abandono, punido nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 312/2003, de 17 
de Dezembro.

A transferência do titular do animal é efectuada na junta de freguesia, que procederá ao seu 
averbamento no Boletim Sanitário dos cães e gatos, mediante requerimento do novo deten-
tor, competindo à junta de freguesia efectuar as actualizações na base de dados nacional.
 É ainda obrigatório, em todas as circunstâncias, proceder ao registo e licenciamento dos 
canídeos entre os 3 e os 6 meses de idade na junta de freguesia. Para cada animal, enquan-
to o registo é efectuado uma só vez durante a sua vida, o licenciamento constitui um acto 
que é obrigatório renovar todos os anos. 
 
A licença e a sua renovação anual, que passa a poder ser obtida em qualquer época do ano, 
conforme está preconizado na Portaria nº 421/2004, de 24 de Abril, só é emitida mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:
a) Boletim Sanitário de cães e gatos ou Passaporte;
b) Prova de identificação electrónica, quando seja obrigatória, comprovada pela etiqueta 
com o número de identificação alfanumérico, aposta no Boletim Sanitário;
c) Prova de realização dos actos de profilaxia médica declarados obrigatórios para cada 
ano, comprovada pelas respectivas vinhetas oficiais; 
d) Exibição da carta de caçador actualizada, no caso de cães de caça;
e) Declaração dos bens a guardar, assinada pelo detentor ou pelo seu representante, no 
caso de cães de guarda.

No caso dos cães perigosos e potencialmente perigosos, para a emissão da licença e 
renovações, os detentores devem, além dos documentos acima referidos, apresentar os 
que, para o efeito, foram exigidos por lei especial (Artigo 3º do Decreto-Lei nº 312/2003), 
nomeadamente:
a) Termo de responsabilidade, em conformidade com o anexo ao Decreto/Lei nº 312/2003;
b) Registo criminal do qual resulte não ter sido o detentor condenado por sentença transi-
tada em julgado, por crime contra a vida ou a integridade física, quando praticadas a título 
de dolo;
c) Documento que certifique a formalização de um seguro de responsabilidade civil, nos 
termos dos critérios definidos na Portaria nº 585/2004 de 29 de Maio.

Salientamos que a falta de identificação, de vacinação, de registo e licenciamento 
dos animais está sujeita a contra-ordenação punível com coimas, nos termos da 
legislação aplicável.

Merece igual destaque o Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de Dezembro, pela in-
formação respeitante à circulação de cães e gatos na via pública e pela captura e 
destino de cães e gatos vadios e errantes:

Obrigatoriedade do uso de coleira ou peitoral e açaimo ou trela (Artigo 7.º):

1 - É obrigatório o uso por todos os cães e gatos que circulem na via ou lugar 
públicos de coleira ou peitoral, no qual deve estar colocada, por qualquer forma, o 
nome e morada ou telefone do detentor. 
2 - É proibida a presença na via ou lugar públicos de cães sem estarem acom-
panhados pelo detentor, e sem açaimo funcional, excepto quando conduzidos à 
trela, em provas e treinos ou, tratando-se de animais utilizados na caça, durante 
os actos venatórios. 
3 - No caso de cães perigosos ou potencialmente perigosos, para além do açaime 
previsto no número anterior, os animais devem ainda circular com os meios de 
contenção que forem determinados por legislação especial. 
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4 - As câmaras municipais, no âmbito das suas competências, podem criar zonas 
ou locais próprios para a permanência e circulação de cães e gatos, estabelecen-
do as condições em que esta se pode fazer sem os meios de contenção previstos 
neste artigo. 

Captura de cães e gatos vadios ou errantes (Artigo 8.º) 

1 - Compete às câmaras municipais, actuando dentro das suas atribuições nos 
domínios da defesa da saúde pública e do meio ambiente, proceder à captura 
dos cães e gatos vadios ou errantes* encontrados na via pública ou em quaisquer 
lugares públicos, utilizando o método de captura mais adequado a cada caso, 
estabelecido em conformidade com o previsto no Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 
de Outubro, fazendo-os recolher ao canil ou gatil municipal. 
2 - Para efeito do disposto no número anterior, as câmaras municipais devem 
munir-se de infra-estruturas e equipamento adequados e de pessoal devidamente 
preparado para o efeito, bem como promover a correcção das situações que possi-
bilitam a subsistência destes animais na via ou quaisquer outros lugares públicos. 

* «Cão ou gato vadio ou errante» aquele que for encontrado na via pública ou 
outro local público, fora do controlo ou vigilância do respectivo detentor e não 
identificado;

Destino dos animais capturados (Artigo 9.º) 

1 - Os cães e gatos recolhidos em canil ou gatil municipal, nos termos do disposto 
no artigo 3.º e do artigo anterior, são obrigatoriamente submetidos a exame clínico 
pelo médico veterinário municipal, que elabora relatório e decide do seu ulterior 
destino, devendo os animais permanecer no canil ou gatil municipal durante um 
período mínimo de oito dias. 
2 - Todas as despesas de alimentação e alojamento, durante o período de recolha 
no canil ou gatil, bem como o pagamento das coimas correspondentes aos ilícitos 
contra-ordenacionais verificados, são da responsabilidade do detentor do animal. 
3 - Os animais recolhidos em canil ou gatil municipal só podem ser entregues 
aos detentores depois de identificados, submetidos às acções de profilaxia con-
sideradas obrigatórias para o ano em curso, desde que estejam asseguradas as 
condições exigidas pelo presente diploma para o seu alojamento, e sob termo de 
responsabilidade do presumível dono ou detentor, donde conste a sua identifica-
ção completa. 
4 - Nos casos de não reclamação de posse, as câmaras municipais devem anun-
ciar, pelos meios usuais, a existência destes animais com vista à sua cedência, 
quer a particulares, quer a entidades públicas ou privadas que demonstrem pos-
suir os meios necessários à sua detenção, sempre sob o termo de responsabilida-
de a que se refere o número anterior. 
5 - Em todos os casos em que não tenham sido pagas as despesas e coimas refe-
ridas no n.º 2, bem como quando não estejam preenchidas as condições previstas 
no n.º 3, nem seja reclamada a entrega dos animais nos prazos fixados, podem as 
câmaras municipais dispor livremente dos animais, tendo em conta a salvaguarda 
de quaisquer riscos sanitários para as pessoas ou outros animais, podendo mesmo 
ser decidido o seu abate pelo médico veterinário municipal, através de método que 
não implique dor ou sofrimento ao animal. 
6 - Quando seja possível conhecer a identidade dos detentores dos cães e gatos 
capturados nos termos do artigo anterior, são aqueles notificados para os efeitos 
previstos no n.º 3, sendo punidos nos termos da legislação em vigor pelo abandono 
dos animais. 

Regulamento do Canil intermunicipal 
da Terra Quente Transmontana

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º - Definições

Para os efeitos do presente Regulamento entende-
se por:

a) Serviço de profilaxia da raiva – serviço que cumpre 
as disposições determinadas pela autoridade compe-
tente 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, rapi-
damente, as medidas de profilaxia e de polícia sanitária 
que lhe forem destinadas com vista à erradicação da 
doença;

b) Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana 
– local onde um animal de companhia é alojado por um 
período determinado pela Autoridade Competente. Não 
sendo utilizado como local de reprodução, criação, 
venda ou hospitalização, tendo como principal função a 
execução de acções de profilaxia da raiva bem como, o 
controlo da população canina e felina;

c) Médico Veterinário – médico veterinário com 
responsabilidade oficial pela direcção e coordenação 
do Canil Intermunicipal, bem como pela execução das 
medidas de profilaxia médica e sanitária determinadas 
pelas Autoridades Competentes, Nacionais e Regionais 
promovendo a prevenção da saúde pública e a protec-
ção do bem estar animal;

d) Autoridade Competente – A Direcção Geral de Ve-
terinária (DGV), enquanto Autoridade Sanitária Veterinária 

Nacional, as Direcções Regionais de Agricultura (DRA’s), 
enquanto Autoridades Sanitárias Veterinárias Regionais, 
enquanto Autoridade Administrativa do Território, a Guar-
da Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança 
Pública (PSP), enquanto Autoridades Policiais, ficando 
salvaguardada a hipótese de alteração das denomina-
ções, a criação de novos organismos ou a atribuição de 
competências a outras entidades;

e) Dono ou detentor – qualquer pessoa, singular ou 
colectiva, responsável pelos animais de companhia para 
efeito de reprodução, criação, manutenção, acomodação 
ou utilização, com ou sem fins comerciais;

f) Animal de companhia – qualquer animal detido ou 
destinado a ser detido pelo homem, designadamente 
em sua casa, para seu entretenimento e enquanto 
companhia;

g) Animal abandonado – qualquer animal de compa-
nhia que se encontre na via pública ou em quaisquer lugares 
públicos, relativamente ao qual existem fortes indícios de que 
foi removido, pelos respectivos dono ou detentores, para fora 
dos seu domicílio ou dos locais onde costumava estar confina-
do, com vista a por termos à propriedade, posse ou detenção 
que sobre aquele se exercia, sem transmissão do mesmo para 
guarda e responsabilidade de outras pessoas, das autarquias 
locais ou das sociedades zoófilas legalmente constituídas;

h) 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 respecti-
vo dono ou detentor, que não tenha lar ou que se encontre fora 
dos limites do lar do seu proprietário ou detentor.

Nota justificativa

Consciente da necessidade da Terra Quente se dotar de uma infraestrutura em conformidade com a legislação 
vigente, mas também no sentido de criar uma sensibilidade colectiva para os animais de companhia justificam o Canil 
Intermunicipal da Terra Quente Transmontana.

É visível a importância crescente dos animais de companhia na sociedade e a sua contribuição para a melhoria da 
qualidade de vida. No entanto, uma população animal não controlada constitui riscos reconhecidos.

É um objectivo comum aos países da Comunidade Europeia a promoção de uma conduta responsável por parte 
dos proprietários de animais de companhia.

A legislação vigente atribui competências ás câmaras municipais na área do bem-estar animal, controlo de zoono-
ses e controlo de animais errantes.

Relevante também é o papel desempenhado pelas juntas de freguesia no licenciamento e registo de animais.
 Consciente da necessidade de uma estrutura em conformidade com a legislação, mas também sensibili-

dade colectiva para os animais justificam o canil intermunicipal.
Constitui legislação habilitante, do presente regulamento, a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, Decreto-Lei n.º 276/
01, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de Dezembro, 
Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 315/2003, 17 de Dezembro, Portaria n.º 421/2004, de 24 
de Abril, Portaria n.º 422/2004, de 24 de Abril.
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Artigo 2.º - Objecto
O presente regulamento estabelece as regras a que 

obedece o funcionamento e a actividade do Canil Inter-
municipal da Terra Quente Transmontana abrangendo 
a área geográfica dos concelhos de Alfândega da Fé, 
Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela 
e Vila Flor.

Artigo 3.º - Identificação do animal e registo
1 – Os animais que dão entrada no canil intermunici-

pal, é-lhes atribuída uma chapa metálica de identificação, 
que é presa à coleira de cabedal ou aposta na respectiva 
jaula.

2 – Os serviços, mantêm actualizado o movimento 
diário dos animais no Canil Intermunicipal.

Artigo 4.º - Identificação do dono ou detentor
1 – Os animais encontrados na via pública, são objec-

to de uma observação pelos serviços por forma a deter-
minar a identificação do seu dono ou detentor.

2 – No caso de ser identificado o dono ou detentor 
este, será notificado para, no prazo legalmente determi-
nado, proceder ao levantamento do animal sob pena des-
te ser considerado, para todos os efeitos, abandonado.

Artigo 5.º - 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 11.º;
b) Animais errantes: grupo constituído pelos animais 

capturados na via pública ou entregues no canil por cida-
dãos 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 – Cada jaula só pode comportar um animal, de forma 
a permitir o completo isolamento dos animais.

Artigo 6.º - Acesso ao Canil Intermunicipal
1 – As pessoas estranhas ao serviço, só podem ter 

acesso ao Canil Intermunicipal, devidamente autorizadas 
e acompanhadas por um funcionário afecto ao mesmo, 
sendo obrigatório o cumprimento das disposições de 
segurança impostas.

2 – Está interdito o acesso à zona de sequestro de 
pessoas estranhas ao Canil Intermunicipal, sem prévia 
autorização do médico veterinário.

CAPÍTULO II
COMPETÊNCIA DO CANIL INTERMUNICIPAL

SECÇÃO I
ÂMBITO DE ACTUAÇÃO

Artigo 7.º -Âmbito
1 – A actuação dos serviços do Canil Intermunicipal 

integra:
a) Profilaxia da raiva;
b) Execução das medidas de profilaxia médica e sani-

tárias determinadas pela legislação em vigor;
c) Eliminação de cadáveres de animais;
d) Recolha e recepção de cadáveres;
e) Recepção e recolha de animais;
f) Adopção;
g)Controlo da população canina e felina intermuni-

cipal;
h) Promoção do bem-estar animal;
i)Informação sobre o Canil Intermunicipal e respecti-

vas 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 sequestro de animais;
e) A observação clínica;
f)  A occisão.

3 - Pela vacinação anti-rábica, o proprietário ou de-
tentor do animal, tem de proceder ao pagamento de uma 
taxa de acordo com o valor estabelecido pela D.G.V. para 
a vacinação em período normal.

SECÇÃO II
CAPTURA, ALOJAMENTO, SEQUESTRO 
E OBSERVAÇÃO CLÍNICA

Artigo 8.º - Captura de Animais
1 – São capturados:
a) os animais com raiva;
b) os animais suspeitos de raiva;
c) os animais agredidos por outros, raivosos ou sus-

peitos de raiva;
d) os animais encontrados na via pública nomeada-

mente, canídeos e felinos, em desrespeito pelas normas 
em vigor;

e) os animais alvo de acções de recolha compulsiva 
determinadas pela autoridade competente.

2 – A captura de animais é realizada em conformidade 
com a legislação em vigor, sendo utilizado o método de 
captura mais adequado ao caso concreto.

3 – As operações de captura de animais devem ser 
efectuadas, preferencialmente no período nocturno.

4 – Os animais capturados recolhem ao Canil Inter-
municipal.

Artigo 9.º - Alojamento
São alojados, no Canil Intermunicipal, os animais:
a) vadios ou errantes, por um período mínimo de 8 

dias;
b) que recolhem ao Canil Intermunicipal no âmbito 

de acções de despejo, pelo período legalmente esta-
belecido;

c) que constituem o quadro de adopção;
d) que recolhem ao Canil Intermunicipal, como resulta-

do de acções de recolha compulsiva, determinadas pelas 
autoridades competentes, até ao término do prazo de re-
curso, nos termos da lei geral, designadamente:

i) alojamento em cada fogo de um número de animais 
superior ao estabelecido nas normas legais em vigor;

i) razões de bem estar animal, saúde pública, se-
gurança e tranquilidade das pessoas, outros animais 
e bens.

Artigo 10.º - Restituição aos donos e detentores
1 – Os animais nas alíneas a), b) e c) do artigo ante-

rior, podem ser entregues aos seus donos ou detentores 
desde que, cumpridas as normas de profilaxia médico-
sanitária em vigor e pagas as despesas de manutenção 
dos mesmos, referentes ao período de permanência no 
Canil Intermunicipal.

2 – A hospedagem diária de cada animal, incluindo 
alimentação é de € 7,5/dia.

3 – Os animais referidos na alínea d) do artigo anterior, 
são restituídos se, cumpridas as formalidades previstas 
no número 1 e mediante prova, à autoridade competente, 
de que a irregularidade cessou.

Artigo 11.º - Sequestro
1 – São sequestrados, nos termos da legislação em vigor:
a) os animais suspeitos de raiva;
b) os cães e gatos agredidos por animais diagnostica-

dos como atacados de raiva, que tenham sido vacinados 
contra a raiva há mais de 21 dias e há menos de 12 me-
ses devendo, no entanto, ser sujeitos a duas vacinações 
anti-rábicas consecutivas com intervalos 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 Canil Intermunicipal um termo de responsabi-
lidade, passado pelo médico veterinário, no qual o clínico 
se responsabiliza pela vigilância sanitária, por um prazo 
de 15 dias, comunicando, no fim do período, o estado do 
animal vigiado;

2 – O dono ou detentor do animal agressor é res-
ponsável por todos os danos causados e por todas as 
despesas relacionadas com o transporte e manutenção 
do mesmo, durante o período de sequestro.

3 - Pelo sequestro de um animal, o dono ou detentor, 
tem de proceder ao pagamento de uma taxa no valor 
de € 7,5.

Artigo 12.º - Observação clínica
A observação clínica dos animais é da competência 

do médico veterinário e obedece às normas estabeleci-
das na legislação em vigor.

SECÇÃO III
OCCISÃO E ELIMINAÇÃO DE CADÁVERES

Artigo 13.º - Occisão
1 - A occisão é determinada pelo médico veterinário, 

mediante critérios do bem-estar animal e de saúde públi-
ca e é efectuada de acordo com a legislação em vigor.

2 – A occisão de animais registados e licenciados 
deve ser comunicada à junta de freguesia que procedeu 
aos respectivos registo e licenciamento.

3 - 3 – O dono ou detentor do animal, que pretendam 
que os serviços do canil executem uma occisão, têm de 
proceder ao pagamento de uma taxa no valor de€ 15.

Artigo 14.º - Impedimento para assistir à occisão
À occisão não podem assistir pessoas estranhas aos 

serviços do Canil Intermunicipal sem prévia autorização.

Artigo 15.º - Eliminação de cadáveres
Os serviços do Canil Intermunicipal, procedem à eli-

minação dos cadáveres dos animais de acordo com as 
normas em vigor.

SECÇÃO IV
RECOLHA E RECEPÇÃO DE CADÁVERES

Artigo 16.º - Recolha de cadáveres na via pública
Sempre que sejam encontrados ou, for participada a 

existência de cadáveres de animais na via pública, estes 
são recolhidos pelo Canil Municipal.

Artigo 17.º - Recolha de cadáveres em residências e 
em centros de atendimento veterinário

1 – Sempre que solicitado, os serviços do Canil 
Intermunicipal recolhem cadáveres de animais em re-
sidências.

2 – Os serviços do Canil Intermunicipal recolhem ca-
dáveres de animais em centros de atendimento veteriná-
rio sempre que, se comprove que o animal em causa se 
encontra devidamente licenciado e registado nas juntas 
de freguesias.

3 – Os cadáveres devem ser entregues de acordo 
com as normas impostas pelos serviços, e mediante o 
pagamento da respectiva taxa no valor de € 50.

4 – Aquando da solicitação da recolha de cadáveres 
é obrigatória a comunicação, pelo seu dono ou detentor, 
da qualidade e espécie dos mesmos.

Artigo 18.º - Recepção de cadáveres no Canil Inter-
municipal

O Canil Intermunicipal recebe cadáveres de animais, 
aplicando-se o estabelecido no artigo anterior.

Artigo 19.º - Acondicionamento de cadáveres de ani-
mais provenientes de centros de atendimento veterinário

Os cadáveres de animais provenientes de centros de 
atendimento veterinário devem ser congelados e acon-
dicionados em sacos plásticos, com espessura mínima 
de 100 microns, devidamente fechados de forma a evitar 
qualquer contaminação exterior.

Artigo 20.º - 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

Artigo 21.º - Recepção de animais no Canil Inter-
municipal

1 – O Canil Intermunicipal recebe canídeos e felinos, 
cujos donos ou detentores pretendem por término à sua 
posse ou detenção.

2 – No caso referido no número anterior, o dono ou de-
tentor 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 passa para o Canil Inter-
municipal.

Artigo 22.º - Recolha de animais pelos serviços do 
Canil Intermunicipal em residências

Quando for solicitada a recolha de animais em resi-
dências, o seu dono  tem que subscrever uma declaração 
nos termos do artigo anterior e proceder ao pagamento 
da respectiva taxa no valor de € 50.

SECÇÃO VI
ADOPÇÃO

Artigo 23.º - Adopção
1 – Os animais alojados no Canil Intermunicipal que 

não sejam reclamados, podem ser cedidos, após parecer 
favorável do médico veterinário municipal.

2 – Os animais destinados à adopção, são anuncia-
dos, pelos meios usuais, com vista à sua cedência.

3 – A adopção dos animais realiza-se, sempre, na 
presença do médico veterinário intermunicipal.

4 – Ao animal a adoptar, é aplicado, antes de sair do 
Canil Intermunicipal, um sistema de identificação electró-
nica que permite a sua identificação permanente.

5 - A identificação electrónica de cada animal obriga 
ao pagamento da respectiva taxa, de acordo com o valor 
estabelecido pela D.G.V. para as campanhas oficiais.

6 – Aplica-se o regime estabelecido nos números an-
teriores, a todos os animais que dêem entrada no Canil.

Artigo 24.º - Termo de responsabilidade
O animal é entregue ao futuro dono mediante a assina-

tura de um termo de responsabilidade.

Artigo 25.º - Profilaxia - Os animais adoptados, cum-
prem, previamente, as acções de profilaxia obrigatórias.

Artigo 26.º -Acompanhamento dos animais adop-
tados
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Pedido de Informação e Contactos

Canil Intermunicipal da 
Terra Quente Transmontana
Estrada Municipal n.º 603
5370-135 FRECHAS
Telefone – 278 945 333
Fax – 278 945 338
E-mail – canil@amtqt.pt

Associação de Municípios da Terra 
Quente Transmontana
Rua Fundação Calouste Gulbenkian
5370-340 MIRANDELA
Telefone – 278 201 430
Fax – 278 201 445
E-mail – geral.amtqt@amtqt.pt
Site - www.amtqt.pt

Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé
Praça do Município 
5350-017 ALFÂNDEGA DA FÉ
Telefone - 279 468 120
Fax - 279 462 619
E-mail - cmalfandegafe@mail.telep
ac.pt
Site - www.cm-alfandegadafe.pt

Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães
Praça do Município
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
Telefone - 278 610 200
Fax - 278 616 404
E- mail - cmcrz@mail.telepac.pt
Site - www.cm-carrazedadeansiaes.pt

Câmara Municipal de 
Macedo de Cavaleiros 
Jardim 1º de Maio 
5340-218 MACEDO DE CAVALEIROS
Telefone – 278 420 420
Fax – 278 426 243
Número Verde 800 200 422
(chamada gratuita)

E-mail - cmacedocavaleiros@mail.telepac.pt 
Site - www.cm-mcavaleiros.pt

Câmara Municipal de 
Mirandela
Largo do Município
5370-288 MIRANDELA
Telefone – 278 200 200
Fax – 278 265 753
Número Verde 800 205 791   
(chamada gratuita)

E-mail -  geral@cm-mirandela.pt
Site - www.cmmirandela.espigueiro.pt

Câmara Municipal de 
Vila Flor
Avenida Marechal Carmona
5360-303 VILA FLOR
Telefone – 278 510 100
Fax – 278 512 380
E-mail – cm.vila.flor@mail.telepac.pt
Site - www.cm-vilaflor.pt

O Canil Intermunicipal reserva-se o direito de acompa-
nhar o processo de adaptação do animal ao novo proprie-
tário, e de verificar o cumprimento da legislação relativa 
ao bem-estar animal e saúde pública em vigor.

SECÇÃO VII - CONTROLO DA POPULAÇÃO CANI-
NA E FELINA E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL

Artigo 27.º - Controlo da população canina e felina
As iniciativas necessárias para o controlo da popu-

lação canina e felina são da competência do médico 
veterinário, de acordo com o estabelecido na legislação 
em vigor.

Artigo 28.º - Controlo da reprodução de animais de 
companhia

O Canil Intermunicipal, sempre que necessário, e 
sob a responsabilidade do médico veterinário, incentiva 
e promove o controlo da reprodução de animais de 
companhia.

Artigo 29.º - Promoção do bem-estar animal
O Canil Intermunicipal, sob a orientação técnica do ve-

terinário, promove e coopera em acções de preservação 
e promoção do bem-estar animal.

Artigo 30.º - Informação sobre o Canil Intermunicipal 
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 do mé-
dico veterinário.

2 – Os serviços do Canil Intermunicipal promovem 
o esclarecimento dos munícipes relativamente ao seu 
funcionamento e acções desenvolvidas.

CAPÍTULO V
COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES
SECÇÃO I
COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES ZOÓFILAS

Artigo 31.º - Apoio clínico
1 – Pode ser solicitada, pelo médico veterinário, a 

colaboração das associações zoófilas, legalmente cons-
tituídas, para prestar apoio clínico a animais, alojados no 
Canil Intermunicipal, que se encontrem em sofrimento.

2 – A colaboração tem carácter excepcional e só pode 
ser autorizada, mediante parecer favorável do médico 
veterinário.

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 na 
Canil Intermunicipal.

5 – É obrigatória a entrega, ao médico veterinário in-
termunicipal, de um documento subscrito por um médico 
veterinário, inscrito na Ordem dos Médicos Veterinários, 
que comprovem a occisão ou o tratamento do animal.

Artigo 32.ºCooperação
Podem ser desenvolvidas formas de cooperação entre 

as associações zoófilas, legalmente constituídas, e o Ca-
nil , de forma a defender e promover o bem-estar animal e 
a saúde pública, sob supervisão do médico veterinário.

SECÇÃO II
COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

Artigo 33.º - Acordos de Cooperação
O Canil Intermunicipal pode celebrar acordos de coopera-

ção com entidades externas, sob parecer do médico veterinário, 
com vista a promover, designadamente, o controlo da popula-
ção animal, o controlo e prevenção de zoonoses e a desenvolver 
projectos no âmbito do bem-estar animal e saúde pública.

CAPÍTULO VI
FISCALIZAÇÕES E SANÇÕES

Artigo 34.º - Competência
1 – A fiscalização das disposições do presente regu-

lamento compete às autoridades policiais e aos serviços 
do Canil Intermunicipal.

2 – Sempre que os funcionários do Canil Intermunici-
pal, no exercício das suas funções, verifiquem infracções 
às presentes disposições, devem participar as mesmas 
às entidades referidas no número anterior.

Artigo 35.º - Contra-ordenações
1 – Constitui contra ordenação, para além do disposto 

na legislação aplicável, a violação do previsto nos art.ºs 
19 e 20, punível com coima de € 3 quando praticado por 
pessoa singular e de € 5 quando praticada por pessoas 
colectiva.

2 – A violação dos art.ºs 19 e 20 sob a forma de tenta-
tiva e de negligência são sempre puníveis.

CAPÍTULO VII
TAXAS

Artigo 36.º - Actualização das taxas
Os quantitativos das taxas previstas no presente Re-

gulamento são actualizadas anualmente, de modo auto-
mático, tendo em consideração o índice anual de inflação 
apurado pelo Instituto Nacional de Estatística.

Artigo 37.º - Isenções
Excepcionalmente, o Canil Intermunicipal pode autori-

zar a isenção do pagamento das taxas, tendo em conta 
os motivos apresentados.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º - Responsabilidade do Canil Intermuni-
cipal

O Canil Intermunicipal declina quaisquer responsabili-
dades por doenças contraídas, mortes ou acidentes ocor-
ridos durante a estadia dos animais no Canil Intermunici-
pal, nomeadamente durante o período legal determinado 
à restituição dos animais aos legítimos donos, bem como, 
durante os períodos de sequestro e recolha compulsiva 
de animais previstos na legislação em vigor, não estando 
incluído qualquer trauma de maus-tratos.

Artigo 39.º - Legislação subsidiária - Em tudo quanto 
não estiver expressamente regulado no presente regula-
mento são aplicáveis as disposições legais que especifi-
camente regulem esta matéria, as normas do Código de 
Procedimento Administrativo, com as necessárias adap-
tações, e na falta delas os princípios gerais do direito.

Artigo 40.º - Entrada em vigor - O presente regula-
mento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.




