
 

J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D E  S I N E S  

 

EDITAL 
 

REGISTO E LICENCIAMENTO DE CÃES E GATOS 

 

JOSÉ DA SILVA RAPOSO, Presidente da Junta de Freguesia de Sines, faz público que: 

Nos termos do Decreto-Lei nº 91/2001 de 23 de Março, da Portaria n.º 421/2004 de 24 de Abril e Lei 

n.º 49/2007 de 31 de Agosto, os possuidores de cães e gatos deverão ter em atenção as seguintes 

normas relativas ao seu registo e licenciamento anual, ao uso de açaimo e coleira, trânsito na via pública, 

etc. 

 1- REGISTO - É feito na Junta de Freguesia, de uma só vez, nos animais de idade compreendida 

entre 3 e 6 meses de idade, devendo, para o efeito apresentar o boletim sanitário e a prova de 

vacinação de cada animal. O número de registo é permanente. 

 2- LICENÇA ANUAL - É obrigatória a sua obtenção  para os animais de idade compreendida entre os 

3 e 6 meses  e deve ser renovada com apresentação dos seguintes documentos: 

 2.1. PARA TODOS OS CÃES: 

A)  Boletim Sanitário de cada animal, com anotação do registo na Junta de Freguesia. Este 

cartão é obrigatório desde os 3 meses de idade e fornecido no acto de vacinação. 

B)  Prova de vacinação anti-rábica, com validade e com o respectivo selo de vacina colado no 

boletim sanitário. 

A vacina é feita em dias a designar por meio de editais emanados das Direcções Regionais de 

Agricultura. 

 C) Cápsula Electrónica, para todos os cães que nasçam após 01/07/2008. 

 2.2. PARA CÃES DE CATEGORIA B (Animais c/ fins económicos) - Além dos documentos referidos 

em a) e b) em 2.1., é obrigatória a apresentação de: 

DECLARAÇÃO, Em que o detentor do cão indique as referências deste e especialmente as suas 

características, fim a que se destina, local de alojamento, etc., e declaração dos bens a guardar. 

 2.3. PARA CÃES DE CATEGORIA E (Caça) - Além dos documentos mencionados nas alíneas a) e b) 

do nº 2.1, é obrigatória a apresentação de: 

     CARTA DE CAÇADOR, actualizada, do dono do cão. 

CAPSULA ELECTRÓNICA, a partir do dia 01/07/2004, devendo os detentores dos animais 

apresentar prova de identificação electrónica comprovada pela etiqueta com o nº de identificação. 

 2.4. PARA CÃES DE CATEGORIA G (Cão potencialmente perigoso) - Além dos documentos 

referidos em a) e b) em 2.1., é obrigatória a apresentação de: 

CAPSULA ELECTRÓNICA, a partir do dia 01/07/2004, devendo os detentores dos animais 

apresentar prova de identificação electrónica comprovada pela etiqueta com o nº de identificação. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, onde o detentor declara: tipo de condições de alojamento do 

animal; quais as medidas de segurança que estão implementadas e historial de agressividade do animal 

em causa. 

REGISTO CRIMINAL, do qual resulta não ter sido o detentor condenado por sentença transitada em 

julgado, por crime contra a vida ou a integridade física quando praticados a titulo de dolo. 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

O DETENTOR TEM QUE TER 16 ANOS DE IDADE. 

COMPROVATIVO DA ESTERILIZAÇÃO. (entrada em vigor a partir de Janeiro de 2010) 

São considerados cães potencialmente perigosos as seguintes raças: Cão de fila brasileiro, dogue 

argentino, pit bull terrier, rottweiller, staffordshire terrier americano, staffordshire bull terrier e 

tosa inu. 

 2.5. PARA CÃES DE CATEGORIA H (Cão perigoso) - Além dos documentos referidos em a) e b) em 

2.1., é obrigatória a apresentação de: 



CAPSULA ELECTRÓNICA, a partir do dia 01/07/2004, devendo os detentores dos animais 

apresentar prova de identificação electrónica comprovada pela etiqueta com o nº de identificação. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, onde o detentor declara: tipo de condições de alojamento do 

animal; quais as medidas de segurança que estão implementadas e historial de agressividade do animal 

em causa. 

REGISTO CRIMINAL, do qual resulta não ter sido o detentor condenado por sentença transitada em 

julgado, por crime contra a vida ou a integridade física quando praticados a titulo de dolo. 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

O DETENTOR TEM QUE TER 16 ANOS DE IDADE. 

COMPROVATIVO DA ESTERILIZAÇÃO. (entrada em vigor a partir de Janeiro de 2010) 

São considerados cães perigosos aqueles que tenham mordido ou atacado pessoa ou animal fora da 

propriedade do detentor; tenha sido declarado voluntariamente pelo seu detentor que tem um 

carácter e comportamento agressivo; tenha sido considerado pela autoridade como um risco para a 

segurança de pessoas ou animais. 

 2.6. A LICENÇA DE DETENÇÃO, POSSE E CIRCULAÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA OS CÃES COM 

IDADES COMPREENDIDAS ENTRE OS 3 E 6 MESES DE IDADE e tem que ser renovada 

anualmente. 

 3- USO DA COLEIRA - É obrigatório o uso, por todos os cães, de coleira ou peitoral em que esteja 

afixada uma chapa com o nome e morada do dono e o número de registo de canídeo na Junta de 

Freguesia. 

 4- AÇAIMO FUNCIONAL - É proibida a presença nas vias ou lugares públicos de cães sem açaimo 

funcional, excepto quando conduzidos à trela ou, sendo cães de caça, no acto venatório ou em provas 

e treinos. 

 5 - ANIMAIS VADIOS OU ERRANTES - Serão capturados os cães vadios ou errantes encontrados 

na via pública e, se não forem reclamados nos prazos legais, serão abatidos, se outro destino legal lhe 

não fôr dado. 

 6- SANÇÕES - As principais são: 

 Falta de registo - Coima de valor igual ao dobro da taxa fixada para esse registo, 

elevada ao triplo, até ao sêxtuplo, para as repetições; 

 Falta de licença anual - Coima igual ao dobro da taxa de licença de cães de categoria 

A (animais de companhia), elevada ao triplo, até ao sêxtuplo, nas repetições. 

 7 – A posse ou detenção de mais de cinco cães de caça ou de guarda depende de autorização 

sanitária por parte do município, mediante parecer do médico veterinário municipal, que poderá 

determinar, para o efeito, a construção de canil ou gatil devidamente licenciados 

 8 – As presentes disposições aplicam-se igualmente aos gatos com as devidas adaptações. 

 9- OUTROS ESCLARECIMENTOS - Podem ser obtidos no respectivo serviço da Junta de Freguesia. 

Para conhecimento geral e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares públicos do estilo na área deste município 

 

Junta de Freguesia de Sines, 12 de Novembro de 2009 

 

 

O PRESIDENTE DA JUNTA 

 

 

 

 

JOSÉ DA SILVA RAPOSO 


