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PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE
RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA INTERMUNICIPAL DO VALE
DOURO NORTE (CRAVDN)
Introdução
O crescente aumento da população de animais de companhia e a cada vez
maior preocupação com o bem-estar animal por parte da sociedade em geral, levou
à conjugação de esforços, por parte dos Municípios envolvidos no projeto, para a
edificação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Vale Douro
Norte, abrangendo os Municípios de Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua,
Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real
Estas estruturas são um dever e um exercício de responsabilidade por parte
do poder público e de respeito pelos direitos dos animais.
Este Centro tem como objetivo principal a recolha de animais que se
encontram desprotegidos nos espaços e via pública, nos diferentes Municípios
aderentes, tendo em conta as novas exigências de apoio aos animais abandonados,
enquadrada na última legislação publicada, proporcionando-lhes abrigo, assistência
médica e alimentação.
Para este efeito é naturalmente imprescindível que os Municípios tenham
estruturas adequadas para o alojamento desses animais, mas também que
disponham de equipamento e pessoal competente e preparado para proceder a
essas capturas ou recolhas de animais abandonados ou errantes, de acordo com as
normas divulgadas pela DGAV.
O serviço Municipal de acolhimento de animais de companhia, visa
igualmente valores como a segurança e tranquilidade de pessoas e animais e
salvaguarda de bens.
Aos Municípios compete ainda, entre outras medidas, a vigilância e luta
epidemiológica da raiva animal, identificação eletrónica e outras zoonoses, bem
como a prevenção da Saúde Pública e Ambiental.
Importa definir as regras de funcionamento e utilização para uma boa gestão
do CRAVDN, em obediência ao princípio da legalidade.
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CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Definições de acordo com Legislação Oficial em Vigor
Para efeitos do presente Regulamento entende-se por:
a).Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia Intermunicipal
Vale Douro Norte (CRAVDN) – local onde são alojados animais, por um período de
tempo e por determinação de Autoridade Competente. Não sendo utilizado como
local de reprodução, criação, venda ou hospitalização, tem como funções a
salvaguarda da saúde pública, nomeadamente, a execução de ações de profilaxia
da raiva, epidemiovigilância de doenças com carácter zoonótico e o controlo da
população canina e felina dos Concelhos aderentes;
b).Autoridade Competente – a Direção Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV), enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, as Direções Regionais
de Agricultura (DRA’s), enquanto Autoridades Sanitárias Veterinárias Regionais, os
Médicos

Veterinários

Municipais

respetivos,

enquanto

Autoridade

Sanitária

Veterinária Concelhia, as Câmaras Municipais aderentes e as Juntas de Freguesia
dos Concelhos abrangidos, enquanto Autoridades Administrativas e a Guarda
Nacional Republicana (GNR), e Polícia de Segurança Pública (PSP), enquanto
Autoridades Policiais;
c).Médico Veterinário Director (MVD) – Médico Veterinário Municipal
responsável pela direção técnica e gestão do funcionamento do CRAVDN;
d).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;
e).Dono ou Detentor – qualquer pessoa, singular ou coletiva, responsável
por um animal ou que dele se ocupe, mesmo que a título provisório, para efeitos de
alimentação, reprodução, criação, manutenção, acomodação ou utilização, com ou
sem fins comerciais, garantindo os necessários cuidados sanitários, bem-estar
animal, bem como a aplicação das medidas de profilaxia emanadas pelas
Autoridades Competentes;
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f).Animal de Companhia – qualquer animal detido ou destinado a ser detido
pelo homem, designadamente, no seu lar para seu entretenimento e companhia;
g).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 respetivos donos ou detentores, para fora do seu
domicílio ou dos locais onde costumava estar confinado, com vista a pôr termo à sua
propriedade, posse ou detenção, sem transmissão do mesmo para a 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
vigilância directa do respetivo dono ou detentor ou relativamente ao qual existam
fortes indícios de que foi abandonado ou não tem detentor e não esteja identificado.
i).Animal perigoso – qualquer animal que se encontre numa das seguintes
condições:
1. Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa;
2. Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal fora da propriedade do
seu dono ou detentor;
3. Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu dono ou detentor, à Junta
de Freguesia da sua área de residência, que apresente caráter e
comportamento agressivo;
4. Tenha sido considerado pela Autoridade Competente como um risco para a
segurança de pessoas e animais, devido ao seu comportamento agressivo ou
especificidade fisiológica;
j).Animal Potencialmente Perigoso – Qualquer animal que, devido às
caraterísticas da espécie, comportamento agressivo, tamanho ou potência de
mandíbula, possa causar lesão ou morte a pessoas e outros animais;
l).Identificação eletrónica (I.E.) – Aplicação subcutânea num animal de uma
cápsula com um código individual, único e permanente, seguido do preenchimento
de ficha de registo;
m).Cápsula – O implante eletrónico que contém um código com um número
de dígitos que garanta a identificação individual do animal e permita a sua
visualização através de um leitor;
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n).Leitor – O aparelho destinado à leitura e visualização do código constante
da cápsula;
o).Ficha de Registo – Modelo aprovado pela DGAV no qual se insere um
conjunto de dados que identifiquem o animal e o seu detentor, permitindo o seu
registo;
p).Base

de

Dados

Nacional

–

Conjunto

de

informação

coligida

informaticamente no território nacional, a partir das fichas de registo – Sicafe e Sira;
q).Açaimo funcional – Utensílio que, aplicado ao animal sem lhe dificultar a
função respiratória, não lhe permita comer nem morder.
Artigo 2º
Fundamento
O presente Regulamento de Funcionamento elaborado pelo Médico
Veterinário Municipal, em obediência à legislação oficial em vigor, visa definir o
funcionamento e a metodologia dos serviços do CRAVND para a captura, recolha e
procedimentos subsequentes nas suas instalações de animais de companhia, bem
como as regras sanitárias e o bem estar animal, garantindo a sua execução.
Artigo 3º
Horário e normas de atendimento
1. O CRAVDN funciona de 2ª a 6ª Feira das 09.30h às 17.30h com um período de
interrupção, das 13.00h às 14.30h e sábados das 9.30h às 13.00h.
2. O horário da captura/recolha é realizado em dois turnos:


turno da manhã no horário das 6.00h às 13.00h;



turno da tarde no horário das 13.00h ás 20.00h nos dias úteis.

3. Por razões devidamente fundamentadas, os serviços do CRAVN poderão
funcionar fora do horário acima indicado, desde que autorizados pelo MVD, em
situações de saúde pública, ambiental, bem-estar animal e integridade física de
pessoas ou animais, 24 horas por dia.
4. Qualquer assunto, informação pretendida ou eventual reclamação, deverá ser
apresentada junto do serviço de atendimento do CRAVDN.
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5. O acesso de utentes à zona de alojamento de animais, só é permitida, desde
que, acompanhados pelo funcionário responsável, em número máximo de duas
pessoas e sempre que autorizado pelo MVD. Instrução de Trabalho nº3 (IT3)
6. Só é permitida a entrada de pessoas nas zonas de serviços do CRAVDN,
quando autorizadas pelo MVD.
7. Não é permitida a recolha de imagens, fotografias ou vídeo, sem a autorização
do MVD.
8. Alimentação e o abeberamento são da responsabilidade do CRAVDN, não sendo
permitido a utentes/visitantes do centro dar aos animais qualquer tipo de
alimentação. Contudo, os utentes que pretendam doar ao CRAVDN, alimentos
não cozinhados, devidamente embalados e dentro da validade, poderão fazê-lo
nos serviços administrativos.
9. O bem-estar dos animais alojados no CRAVDN deverá ser assegurado pelos
serviços, sendo permitida a utilização de materiais ou produtos pessoais de
entretenimento ou aconchego dos mesmos, desde que não ponham em causa a
higiene, salubridade e segurança animal.
Artigo 4º
Instalações
1. Canil e Gatil – Secção destinada, a alojar os canídeos e felídeos, nos termos da
legislação em vigor, composta por um conjunto de compartimentos independentes;
2. Zona de Restrição Sanitária – Área composta por celas semi-circulares
destinadas ao isolamento e quarentena de animais agressivos e/ou suspeitos de
doenças infecto-contagiosas, nomeadamente a raiva, de acesso interdito ao pessoal
estranho ao serviço do CRAVDN, excepto em situações autorizadas pelo MVD ou
pessoa por si designada.
3. Zonas Comuns de Apoio – Áreas de armazenagem de rações, materiais e
equipamentos afins, produtos de limpeza e de desinfeção, etc.
4. Sala de Enfermagem e de Profilaxia Médico-Sanitária – Espaço destinado à
armazenagem de fármacos e produtos afins, prestação de cuidados médicos, bem
como à execução das campanhas de profilaxia médico-sanitárias ou de outras
acções determinadas pela Autoridade Sanitária Veterinária Nacional Competente,

7

nomeadamente a vacinação anti-rábica e a identificação electrónica de caninos e
felinos, quando obrigatória.
5. Sala de Cirurgia – Espaço destinado a cirurgias.
6. Área Social e de Atendimento ao Público
a) Secretaria de apoio a todas as funções administrativas;
b) Sala de espera;
c) Vestiários e Instalações Sanitárias.
7. Gabinete Médico Veterinário
8. Zona de Higiene – Espaço destinado à higienização dos animais alojados no
CRAVDN, nomeadamente à realização de banhos e tosquias.
Artigo 5º
Meios de funcionamento
O CRAVDN dispõe de quadro de funcionários com formação adequada à
realização das tarefas administrativas, maneio de animais e limpeza gerido pelo
MVD e, ainda, de equipamento próprio à sua captura e transporte, de forma a
assegurar as condições de bem-estar e estado higio-sanitário e clínico dos animais.
1. Meios humanos:
a. Médico Veterinário Diretor (MVD);
b. Médico Veterinário Auxiliar;
c. Administrativo;
d. Duas equipas de captura/recolha - 4 funcionários.
2. Meios materiais:
a. Veículo de Transporte apropriado;
b. Jaula de transporte;
c. Laço de contenção;
d. Rede com arco;
e. Trela;
f. Maca.
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CAPITULO II
COMPETÊNCIAS DO CRAVND
SECÇÃO I
ÂMBITO DE ACTUAÇÃO

Artigo 6º
Âmbito
1. Compete ao CRAVDN o cumprimento dos requisitos legais em vigor atribuídos
aos “Centros de Recolha Oficiais de Animais de Companhia”, bem como a
realização de atos de profilaxia médica determinados, exclusivamente, pela
Autoridade Sanitária Competente
2. As obrigações legais relacionadas com a recolha e captura de cães e gatos na
via e espaços públicos, de maneira a assegurar a Saúde Pública, bem estar animal
e o ambiente, não podem ser delegadas a qualquer outra entidade, associação ou
instituição. A lei determina que essas atribuições são asseguradas única e
exclusivamente pelos municípios aderentes e respectivas autoridades sanitárias,
através do respectivo Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia.
3. A direcção técnica e gestão do funcionamento do CRAVDN é da
responsabilidade do MVD.
4. Compete especificamente ao CRAVDN:
a. Captura, recolha, transporte e alojamento de animais abandonados, errantes
ou vadios na via e espaços públicos;
b. Alojamento obrigatório dos animais para sequestro ou quarentena sanitária;
c. Transporte e alojamento resultante de recolhas compulsivas determinadas
pela Autoridade Competente;
d. Serviço 24h para as situações consideradas urgentes pelo MVD;
e. Alojamento de animais provenientes de entregas voluntárias previstas no
art.º 10 da Portaria 146/2017 de 26 de abril;
f. Occisão/eutanásia de animais, nos casos expressamente previstos no
presente regulamento;
g. Atividades pedagógicas e de sensibilização.
h. Promoção e campanhas de adoção e esterilização.
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Artigo 7º
Captura de animais abandonados
Errantes ou vadios
1. Compete às Câmaras Municipais, através do CRAVDN, atuando dentro das
suas atribuições no domínio da defesa da Saúde Pública, do meio ambiente e bem
estar animal, proceder à captura e à recolha dos cães e gatos abandonados, vadios
ou errantes, acidentados ou objeto de intervenção compulsiva, encontrados na via
pública ou em quaisquer lugares públicos, utilizando o método de captura mais
adequado a cada caso, de acordo com as normas de boas práticas de captura de
cães e gatos divulgadas pela DGAV. Estas ações tem como objetivo sanitário
primordial a vigilância de zoonoses graves, como é o caso da raiva, com alta
mortalidade, e que, graças a políticas eficazes de controlo e imunização, que desde
há muitos anos se encontra erradicada no nosso país, e o controlo da propagação
de outras como leishmaniose, equinicocose/hidatidose, sarnas, tinhas, entre outras.
2. Quando seja observado um animal errante, esse facto é comunicado aos
serviços do CRAVDN ou às entidades policiais, para captura e acolhimento no
CRAVDN, ou o animal é entregue a uma dessas entidades, se quem o observou
também o capturou;
3. Cada acção de captura deve ser planeada, respeitando as Normas Sobre a
Captura de Cães e Gatos, editado pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária,
e autorizada pelo MVD, ou coordenada por pessoa competente especialmente
designada para tal efeito pelo mesmo, por forma a que o número de animais
capturados não exceda a capacidade do CRAVDN, excepto em situações com
carácter urgente e/ou outras devidamente fundamentadas. (IT13)
4. A viatura e os materiais utilizados pelos serviços de recolha/captura de
animais devem ser lavados e desinfetados no final de cada serviço, com especial
cuidado após a captura de animais doentes ou suspeitos de doenças transmissíveis
ao homem ou a outros animais, com produtos detergentes e desinfetantes
designados pelo MVD. (IT24)
5. A captura será efectuada por uma brigada especialmente treinada para o
efeito e sujeita a formação contínua. Poderá, quando necessário, ser acompanhada
por agentes da autoridade de segurança.

10

6. Os dias de captura/recolha de animais nos diferentes Municípios serão
distribuídos pelos 22 dias úteis de cada mês, tendo em conta a população canina
registada em cada Município. Assim o número de deslocações mensal a cada
Município será:
Alijó ------------------------------------- 2 dias;
Mesão Frio ---------------------------- 2 dias;
Murça ----------------------------------- 2 dias;
Peso da Régua----------------------- 2 dias;
Sabrosa -------------------------------- 2 dias;
Santa Marta de Penaguião ------- 2 dias;
Vila Real ------------------------------- 10 dias.

Artigo 8º
Recolha Compulsiva/ Sequestro Sanitário
Recolha Compulsiva.
O CRAVDN é responsável pelo transporte, alojamento, alimentação e outros
cuidados necessários, de animais de companhia pertencentes a particulares a quem
tenha sido determinada a sua recolha compulsiva pela autoridade competente nas
seguintes situações:
a) quando o nº de animais alojados por fogo for superior ao limite máximo previsto
na legislação especifica, e sempre que o respetivo dono não opte por outro
destino;
b) sempre que as condições de bem-estar animal, salvaguarda da Saúde Pública
e Ambiental, segurança e tranquilidade das pessoas ou outros animais e bens
não esteja garantida;
c) sempre que, um animal tenha causado ofensa ao corpo ou à saúde de uma
pessoa.
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Sequestro Sanitário
1.

Os animais suspeitos ou com sintomatologia clínica de raiva, animais infetados
por outras Zoonoses, animais agredidos por animal raivoso ou animais
suscetíveis à raiva que provoquem agressões a pessoas ou outros animais, são
obrigatoriamente recolhidos para o CRAVDN;

2.

Sempre que o animal agressor e/ou o animal agredido não tenham a vacina
anti-rábica dentro do respetivo prazo de validade imunológica;

3.

Os animais destinados a sequestro sanitários, salvo em situações excepcionais
autorizadas por Médico Veterinário Diretor, ficam alojados nas celas semicirculares da zona de restrição sanitária do CRAVDN, durante um período
mínimo de 15 dias seguidos;

4.

Exceptua-se do disposto no ponto anterior, os animais que exibam sinais e
sintomas clínicos de raiva, cujo sequestro deverá ser mantido até à morte do
respetivo animal;
Todo o animal alojado no CRAVDN, proveniente de recolha compulsiva e/ou de

sequestro sanitário, só é restituído ao respetivo dono ou detentor após prévia
autorização do MVD, e sujeição às ações de profilaxia médico sanitárias
obrigatórias, ou outras ações consideradas obrigatórias.
Artigo 9º
Entrega Voluntária de Animais
1. Os detentores residentes nos concelhos aderentes impossibilitados de
manterem a sua detenção, em virtude de circunstâncias supervenientes,
designadamente por doença ou limitações físicas de que venha o detentor a sofrer,
devidamente justificadas por relatório médico, podem requerer a recolha do animal
ao CRAVDN
2. A entrega de animais pelas pessoas e entidades referidas no número
anterior é condicionada à existência de vaga no CRAVDN, ao preenchimento pelo
dono, detentor ou apresentante dos referidos animais, de um Termo de Entrega
Voluntária. (IT4), (IT5), (IT7)
3. Os animais entregues voluntariamente pelo proprietário /detentor
/apresentante após a assinatura do Termo de Entrega Voluntária, passam
12

imediatamente a ser propriedade do CRAVDN, não existindo, a partir dessa data,
qualquer direito de informação sobre o animal. Se alguém se apresentar como
proprietário/detentor de um animal entregue voluntariamente por outra pessoa, os
dados pessoais recolhidos pelo CRAVDN no Termo de Entrega Voluntária e o
destino do animal só poderão ser disponibilizados às autoridades competentes.
4. O CRAVDN pode não aceitar animais jovens que ainda não tenham
capacidade autónoma de sobrevivência, salvo se estes vierem acompanhados da
respectiva mãe em fase de aleitamento. (IT6)
5. A entrega de animais para occisão/eutanásia obedece às regras definidas
no nº 3 do artigo 16º do presente Regulamento.
SECÇÃO II
OBSERVAÇÃO CLÍNICA E IDENTIFICAÇÃO

Artigo 10º
Observação clínica
A observação clínica dos animais alojados ou sequestrados é da competência
do Médico Veterinário, sob a responsabilidade do MVD e obedece às normas
estabelecidas na lei em vigor.
Sempre que, após observação clínica, seja necessário recorrer a cuidados
médicos que o CRAVDN não disponha, deverão ser encaminhados para instituições
protocoladas.
Artigo 11º
Identificação Animal e Registos Obrigatórios
1. Registos Individuais:
a) Todos os animais que dêem entrada no CRAVDN, provenientes de
capturas/recolhas/entregas,

são

identificados

individualmente

pelos

serviços

administrativos do CRAVDN, sendo-lhes atribuída uma Ficha de Entrada, na qual
deve constar, para além dos respectivos números de ordem sequencial,
identificação completa do animal (espécie, raça, idade aproximada, sexo, pelagem,
peso), nº identificação electrónica se existir, origem ou proveniência e quaisquer
sinais particulares. (IT1), (IT2), (IT9), (IT10)

13

b) Todos os animais que dêem entrada no CRAVDN, provenientes de
entregas voluntárias, devem ser acompanhados duma declaração escrita – Termo
de Entrega Voluntária (conforme modelo em uso), a anexar à Ficha de Entrada do
respectivo animal, devidamente redigida e assinada, na qual o respectivo dono ou
detentor declara que, para os devidos e legais efeitos, põe termo à propriedade,
posse, ou detenção do animal, transferindo-a para a responsabilidade do CRAVDN,
não lhe assistindo, a partir dessa data, qualquer direito de informação sobre o
animal, ciente das disposições legais aplicáveis aos animais alojados nos Centros
de Recolha Oficiais.
c) Todo o animal destinado a ser adotado, restituído ou cedido pelo CRAVDN
só poderá ser entregue ao respectivo dono ou detentor, ou a novo dono ou detentor,
após o preenchimento de um Termo de Responsabilidade para Restituição/Adopção
(conforme modelo em uso), que deve ficar em arquivo anexo à Ficha de Entrada 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.
2. Registos Diários do Movimento de Animais do CRAVDN – Os serviços
administrativos devem manter, devidamente actualizado, o registo oficial em uso, ou
em sistema informático adequado e autorizado superiormente, o movimento diário
dos animais do CRAVDN.
3. Registos Mensais do Movimento de Animais do CRAVDN – Até ao dia 10, do
mês seguinte, os serviços administrativos devem elaborar um mapa relativo ao
movimento mensal anterior de animais do CRAVDN (números de recolhas, occisões,
eutanásias, óbitos, esterilizações, adoções e restituições), por espécies, conforme
modelo em uso, que será remetido em formato eletrónico, para conhecimento a
todos os municípios integrantes da AMVDN.
Os registos enumerados devem ser mantidos pelo CRAVDN em arquivo pelo
prazo mínimo de um ano.
4. O pagamento dos serviços prestados pelo CRAVDN será efetuado no
secretariado da AMVDN, sito na Av. Carvalho Araújo, 7, em Vila Real, mediante
apresentação de guia de pagamento emitida pelo CRAVDN.
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Artigo 12º
Identificação Electrónica
1. O CRAVDN efetua a Identificação Eletrónica dos animais alojados no Canil
Intermunicipal, nos seguintes casos:
a. Obrigatoriedade legal de identificação eletrónica;
b. Restituição do animal ao respetivo dono ou detentor;
c. Adoção do animal por novos donos.
2. A identificação dos animais é efetuada por método eletrónico pelo Médico
Veterinário, a expensas do dono do animal, ficando o número de identificação
alfanumérico do animal inscrito no respectivo boletim sanitário, no original, duplicado
e triplicado da ficha de registo, no Termo de Responsabilidade, ou outros
documentos determinados pelo MVD expressos em legislação, mediante aposição
de etiqueta, ou diretamente na base de dados do SICAFE via online.
3. Para efeitos de controlo de Identificação Electrónica dos animais restituídos
ou cedidos pelo CRAVDN, conforme o estipulado nas alíneas anteriores, o Médico
Veterinário dispõe do respectivo leitor electrónico.
4. Em todos os casos, em que os próprios detentores entreguem no CRAVDN
animais já identificados eletronicamente, devem os mesmos, para além do
preenchimento do Termo de Entrega Voluntária em uso, entregar o original da ficha
de registo do SICAFE ou SIRA, assim como, o Boletim Sanitário do respetivo animal,
onde deve estar aposto o número de identificação electrónica do mesmo. O dono do
animal deve também assinar a Declaração de Transferência de Propriedade de
modo a que os referidos documentos possam transitar para novos adoptantes.
5. No caso de adoção de um animal já identificado eletronicamente, cujo anterior
detentor não tenha feito o registo do mesmo e não o tenha reclamado dentro do
prazo máximo previsto na legislação vigente, o Médico Veterinário deve emitir uma
nova ficha de registo, com os dados do novo proprietário, para que este possa fazer
o registo desse animal, na Junta de Freguesia da área da sua residência. No boletim
sanitário também deve ser escrito manualmente o número alfanumérico no local
próprio.
6. No caso de ser realizada a occisão/eutanásia de um animal identificado
eletronicamente, será comunicado o fato à Junta de Freguesia da residência do
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detentor sempre que possível, ao SICAFE e /ou SIRA, de modo a ser realizada a
anulação do seu registo.
SECÇÃO III
Destino dos Animais Alojados no CRAVDN
Artigo 13º
Animais Alojados no CRAVDN
1. Os animais acolhidos pelo CRAVDN que não sejam reclamados pelos seus
detentores no prazo de 15 dias seguidos, a contar da data da sua recolha,
presumem-se abandonados e são obrigatoriamente esterilizados e encaminhados
para adoção, sem direito a indemnização dos detentores que venham a identificar-se
como tal após o prazo previsto.
2. Os cães e gatos recolhidos no CRAVDN, são obrigatoriamente submetidos a
exame clínico pelo Médico Veterinário, devendo os animais permanecer no
CRAVDN, salvo nos casos previstos no artigo 16º do presente Regulamento.
3. Os presumíveis donos ou detentores de animais alojados no CRAVDN só têm
direito a reclamá-los, dentro do prazo máximo de 15 dias seguidos após a captura,
desde que demonstrem de forma adequada a sua propriedade ou detenção.
4. Os proprietários dos animais capturados/recolhidos que apresentem cápsula
registada numa das bases de dados (Sicafe ou Sira), ou quando seja possível
conhecer a identidade dos detentores dos cães e gatos vadios ou errantes,
capturados na via pública ou em quaisquer lugares públicos, serão notificados para
se proceder à restituição. Caso os legais proprietários não se disponham a recuperar
o animal ou a assinar o Termo de Entrega Voluntária em uso no CRAVDN,
incorrerão no crime de Abandono de animais de companhia.
5. Os animais que apresentem cápsula mas que não se encontrem registados em
qualquer base de dados (SICAFE ou SIRA), são considerados sem identificação,
mantendo-se os 15 dias de prazo para serem reclamados pelo possível dono ou
detentor.
6. Os serviços competentes do CRAVDN deverão anunciar pelos meios usuais,
nomeadamente através da internet, site do CRAVDN, redes sociais, a existência
destes animais com vista à sua adoção/cedência a novos donos.
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Artigo 14º
Adoção, Restituição e cedência de animais
1. Serão doados os animais à guarda do CRAVDN, já esterilizados de acordo
com o artigo 21º do presente Regulamento, a quem demonstrar possuir condições
que proporcionem boa qualidade de vida aos mesmos, imediatamente a seguir à
assinatura do Termo de entrega Voluntária ou após o prazo referido no nº3 e nº5 do
artigo 13º para a sua reclamação.
2. Os animais alojados no CRAVDN com mais de 3 meses só podem ser
restituídos ou adotados, após serem identificados e sujeitos às ações de profilaxia
médico-sanitárias ou outras ações consideradas obrigatórias para o ano em curso
pelas Autoridades Sanitárias Veterinárias Competentes, a expensas do novo dono.
3. Os animais só serão restituídos ou adotados, desde que o respetivo dono ou
detentor preencha, assine e entregue nos serviços administrativos o respectivo
Termo de Responsabilidade para Restituição / Adopção, conforme modelo em uso
no CRAVDN, nos termos de legislação em vigor.
4. Nos animais com menos de 3 meses, além da identificação eletrónica, é
obrigatório o preenchimento e assinatura do Termo de Responsabilidade para
Restituição / Adoção, bem como o cumprimento do artº21 do presente Regulamento.
(IT15), (IT16), (IT17), (IT18)
5. Os animais considerados perigosos ou potencialmente perigosos só serão
restituídos ou adotados, desde que o respetivo dono ou detentor preencha, assine
nos serviços administrativos o respectivo Termo de Responsabilidade para
Restituição / Adopção de Animais de Companhia Perigosos/Potencialmente
Perigosos conforme modelo em uso no CRAVDN (Mod 05), fazer prova de apólice
de seguro válida e registo criminal, nos termos de legislação em vigor.
6. Os cães e gatos com detentor que sejam capturados na via pública mais do
que uma vez, serão esterilizados a expensas do respetivos detentores.
Artigo 15º
Destino dos animais agressores
1. O animal que cause ofensas simples à integridade física de uma pessoa
comprovadas por classificação Médica, é restituído ao detentor após cumprimento
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das obrigações e procedimentos previstos na legislação em vigor, sendo requisito
obrigatório, quando aplicável a realização de prova de sociabilização ou treino de
obediência no prazo indicado pelo MVD.
2. O animal que cause ofensas graves à integridade física de uma pessoa,
devidamente comprovadas por classificação Médica, é eutanasiado, através de
método que não lhe cause dor e sofrimento desnecessário, uma vez ponderadas
as circunstâncias concretas, designadamente o carácter agressivo do animal.
Essa decisão é da competência do MVD após cumprimento da legislação em
vigor.
3. O animal que cause agressão ou morte a outro animal é entregue ao detentor
após o cumprimento das obrigações e do procedimento previstos na legislação em
vigor.
4. Os animais agressores que sejam restituídos, passam a ser classificados como
“animais perigosos”, ficando o proprietário obrigado, no prazo de 15 dias
consecutivos, apresentar a documentação exigida por lei, na respetiva Junta de
Freguesia.
Artigo 16º
Occisão e Eutanásia
1. O abate ou occisão de animais no CRAVDN por motivos de sobrepopulação, de
sobrelotação, de incapacidade económica ou outra que impeça a normal detenção
pelo seu detentor é proibido, exceto única e exclusivamente nas seguintes
situações:
a) nos casos em que o animal tenha causado ofensas graves à integridade física de
uma pessoa, devidamente comprovada por relatório médico;
b) nos casos em que o animal apresente um comportamento agressivo ou
assilvestrado que comprometa a sua socialização com pessoas ou outros
animais e torne inviável o seu encaminhamento para cedência e adoção;
c) nos casos em que o animal seja portador de zoonoses ou de doenças
infetocontagiosas, representando a sua permanência no CRAVN uma ameaça à
saúde animal, ou constitua um perigo para a saúde pública no âmbito ou na
sequência de um surto de doença infetocontagiosa;
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2. A eutanásia pode ser realizada no CRAVDN, por Médico Veterinário, em casos
comprovados de doença manifestamente incurável e quando se demonstre ser a via
única e indispensável para eliminar a dor e o sofrimento irrecuperável do animal,
mesmo antes do prazo de reclamação estabelecido na legislação em vigor.
3. A eutanásia de animais entregues voluntariamente para abate imediato no
CRAVDN, só é efectuada após avaliação clínica pelo Médico Veterinário e 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 e animais.
4. Sempre que exista suspeita de raiva em animais agressores ou agredidos, o abate
só pode ser realizado após o cumprimento das normas vigentes em matéria de
isolamento ou sequestro.
5. Em qualquer dos casos, occisão ou eutanásia, a indução da morte ao animal deve
ser efetuada através de métodos que garantam ausência de dor e sofrimento,
devendo a morte ser imediata, indolor e respeitando a dignidade do animal, segundo
as Normas Sobre Eutanásia de Animais de Companhia, editado pela Direcção Geral
de Alimentação e Veterinária.
6. As boas práticas para a realização do abate, occisão e eutanásia são divulgadas
pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária e pela Ordem dos Médicos
Veterinários.
7. O Médico Veterinário responsável pela occisão deve certificar-se que o animal
está morto, antes da eliminação do cadáver, competindo a recolha e destruição dos
cadáveres aos serviços específicos do CRAVDN ou a outras entidades devidamente
autorizadas, tendo em conta a salvaguarda de quaisquer riscos para a Saúde
Pública e Ambiental.
8. A occisão/eutanásia de animais registados e licenciados deve ser comunicada
pelos serviços do CRAVDN à Junta de Freguesia que procedeu aos respetivos
registos e licenciamento e às bases de dados existentes.
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SECÇÃO IV
RECOLHA, RECEÇÃO E ELIMINAÇÃO DE CADÁVERES

Artigo 17º
Recolha e Receção de Cadáveres
1.Recolha de cadáveres na via e espaços públicos.
Sempre que sejam encontrados, ou seja participada a existência de
cadáveres de animais na via e espaços públicos, estes serão recolhidos pelos
serviços do CRAVDN. (IT8)
2. Receção de cadáveres no CRAVDN.
O CRAVDN pode receber cadáveres de animais de residentes dos concelhos
aderentes, devidamente acondicionados em saco hermético, de modo a não por em
causa a Saúde Publica e Ambiental. (IT11)
Artigo 18º
Eliminação de cadáveres
Os serviços do CRAVDN procederão à eliminação dos cadáveres de animais
de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1774/02, do Parlamento Europeu e do
Conselho de 23 de Outubro.
SECÇÃO V
VACINAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E CUIDADOS DE SAUDE ANIMAL

Artigo 19º.
Vacinação e colocação de microchip
Decorrerá no CRAVDN, todos os dias úteis das 10.00h às 12.00h, um serviço
veterinário de vacinação e colocação de dispositivo de identificação por microchip,
mediante o pagamento das taxas em vigor para cada ano, determinado pela Direção
Geral de Alimentação Veterinária e publicado em Diário da República.
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Artigo 20º
Cuidados de Saúde Animal
1.Todos os animais alojados no CRAVDN são controlados clinicamente e
submetidos a cuidados médicos julgados convenientes, a cargo do MV, respeitando
a alínea a) do artigo 1º deste regulamento.
2. Os tratadores de animais ou pessoa para tal designada pelo MVD, devem
proceder à observação diária de todos os animais alojados no CRAVDN informando
o MVD sempre que haja quaisquer indícios de alterações comportamentais e
fisiológicas, tais como:
 alterações de comportamento e perda do apetite;
 diarreia ou obstipação, com modificação do aspeto das fezes;
 vómitos, tosse, corrimentos oculares ou nasais, claudicações; alterações
cutâneas visíveis, alopécias e feridas;
 presença de parasitas gastrointestinais e externos.
3. Sempre que se justifique, sob determinação do MV, os animais
agressivos, doentes ou lesionados devem ser isolados em sector adequado ao
efeito.
SECÇÃO VI
INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS

Artigo 21º.
Esterilização de Animais e outras cirurgias
1. A esterilização dos animais que tenham dado entrada neste CRAVDN e não
tenham sido reclamados pelos seus detentores no prazo de 15 dias, a contar da
data da sua recolha, é obrigatoriamente efetuada, antes de serem encaminhados
para adoção;
2. Os animais com idade inferior a 6 meses podem ser encaminhados para
adoção antes de serem esterilizados, devendo os novos detentores assegurar que a
esterilização é realizada até o animal atingir os 8 meses de idade, nos seguintes
termos:
a) Fazendo o animal regressar ao CRAVDN para aqui ser realizada;
21

b) Apresentar no CRAVDN declaração de Médico Veterinário que ateste que a
esterilização do animal foi efetuada.
3. Para garantia, o CRAVN dispõe de um registo dos animais que devem ser
esterilizados até aos 8 meses de idade e dos respetivos detentores.
4. As esterilizações e outras cirurgias consideradas necessárias pelo MVD,
podem ser realizadas nas instalações do CRAVDN ou em Centro de Atendimento
Médico Veterinário protocolado para o efeito.
CAPITULO III
MANEIO, ALIMENTAÇÃO E HIGIENE
Artigo 22º
Maneio, Alimentação e Cuidados Bem-estar Animal
1. A responsabilidade técnica do CRAVDN é atribuída ao MDV, a quem
compete a gestão do seu funcionamento e a garantia de que o maneio dos animais
alojados se faz, no estreito respeito pelos seus parâmetros básicos de bem estar,
nomeadamente no que se refere à alimentação, abeberamento, cuidados básicos de
saúde, espaço suficiente, enriquecimento ambiental, abrigo contra intempéries e à
higiene das instalações.
2. A alimentação dos animais alojados no CRAVDN deve ser realizada à base
de alimentos compostos, devidamente balanceada e equilibrada (ração), segundo
instruções do MVD e ser distribuída pelos tratadores de animais em quantidade
suficiente para as necessidades nutricionais e energéticas dos mesmos, de acordo
com a fase de evolução fisiológica em que se encontrem (crescimento, manutenção,
gestação, lactação, geriatria, etc.). (IT19)
3. Todos os animais alojados no CRAVDN devem dispor de bebedouros com
água potável sem qualquer restrição, salvo por razões médico-veterinárias, os quais
devem ser mantidos em bom estado de asseio, higiene e conservação.
4. Os animais dispõem de área própria destinada ao exercício físico regular.
5. Os animais, tendo em consideração o seu temperamento, são manuseados
apropriadamente, com trela, ao colo ou com laço de contenção.
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6. Em circunstâncias acidentais, como agressões a pessoas animais dentro do
CRAVDN, evasões durante o maneio ou situações justificadas estão cobertos por
Seguradora. (IT12), (IT14)
Artigo 23º
Higiene do Pessoal e das Instalações
1. Devem ser cumpridos adequados padrões de higiene, segundo plano de
lavagem e desinfecção, no que respeita à higiene pessoal adstrito ao CRAVDN em
contacto com os animais, às instalações, bem como a todas as estruturas de apoio,
maneio e tratamento dos animais.
2. As instalações, equipamentos e áreas adjacentes, áreas de acesso ao
público, devem ser permanentemente mantidas em bom estado de asseio e higiene,
em cumprimento do plano de higienização determinado pelo MVD ou pessoa
competente, no qual deverá estar indicado o plano de controlo de roedores e outras
pragas.
3. Todos os compartimentos onde estão alojados os animais, serão lavados
diariamente com a frequência necessária, de modo acautelar as melhores condições
de salubridade, com água sob pressão e com detergentes e desinfectantes
designados pelo MVD. Nas jaulas dos gatos a areia higiénica será substituída com a
frequência

necessária.

Sempre

que

os

animais

alojados

deixem

estes

compartimentos, os mesmos serão alvo de uma lavagem e desinfecção profunda
com produtos apropriados para o efeito. (IT20), (IT21), (IT22)
4. Todas as instalações, material e equipamento que entrem em contato com
animais doentes, sob suspeição de doença ou com cadáveres, devem ser
convenientemente lavados e desinfectados, após cada utilização. (IT23), (IT24),
(IT25)
5. Todo o lixo deve ser depositado nos respetivos contentores, devendo estes
ser removidos das instalações de forma a salvaguardar quaisquer riscos para a
Saúde Publica e Ambiental
6. Todo o material não reutilizável e de elevado risco biológico deve ser
sempre colocado nos contentores próprios, exclusivos para esse efeito, e recolhido
por empresas certificadas.
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CAPITULO IV
OUTRAS DISPOSIÇÕES
Artigo 24º
Responsabilidade
O CRAVDN não assume responsabilidade nas seguintes situações:
 qualquer tipo de doença parasitária, infecto-contagiosa ou outra;
 lesões contraídas, morte ou acidente ocorrido durante a permanência dos
animais nas instalações do CRAVDN;
 após a sua adopção/restituição, nomeadamente durante o período legal
determinado à restituição dos animais aos legítimos donos ou detentores;
 durante o período de sequestro e recolha compulsiva de animais previstos na
legislação em vigor;
 em caso de evasão acidental dum animal, ou qualquer outro tipo de situação,
não haverá lugar a qualquer indemnização ao proprietário.
Artigo 25º
Requisição de equipamento
O CRAVDN poderá disponibilizar equipamento de captura e contenção
mediante o preenchimento do Termo de Responsabilidade para Requisição de
Equipamento, com a identificação completa do requisitante. O equipamento,
pertencente ao CRAVDN, é destinado à captura de cães e gatos vadios, errantes ou
abandonados, encontrados na via e espaços públicos. Poderá ser utilizado para
captura de animais existentes em locais privados com conhecimento e anuência dos
proprietários, para a qual o declarante assume a responsabilidade.
O requisitante deixará uma caução no valor do material requisitado, que
deverá ser em cheque endossado à Associação de Municípios do Vale Douro Norte,
cheque esse que será devolvido, sem ser movimentado, se a restituição do
equipamento emprestado se encontrar em perfeito estado de conservação.
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Artigo 26º
Actividades com munícipes
1. O CRAVDN encontra-se disponível, mediante pré-marcação, para receber visitas
nas suas instalações de escolas e outras instituições, realizar sessões de
esclarecimento sobre o abandono de animais, deveres dos respectivos detentores,
controlo da reprodução de animais de companhia, direitos dos animais, bem-estar
animal, acções de sensibilização da população para os benefícios da esterilização
de animais não destinados à criação e sempre que possível campanhas de
esterilização/adopção.
2. A coordenação das campanhas/actividades referidas no ponto anterior é da
responsabilidade do CRAVDN.

Artigo 27º
Colaboração com Associações Zoófilas
Com estas entidades, juridicamente constituídas, poderão estabelecer-se
parcerias de colaboração, designadamente para a promoção de campanhas de
adoção e de sensibilização das populações para o não abandono de animais e a
detenção responsável, para a identificação de situações de abandono ou de maus
tratos a animais.
Esta colaboração pode incluir o alojamento dos animais provenientes do
CRAVDN, ultrapassados os prazos legais de reclamação, ou animais que lhes sejam
entregues por particulares, quando aquelas associações dispuserem de instalações
adequadas e autorizadas pela DGAV, ficando os animais transferidos a aguardar a
adoção, tendo em conta sempre o bem estar animal.
Artigo 28º
Tabela de preçário
Caso seja aprovada e implementada.
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Artigo 29º
Lacunas e Omissões
Tudo o que não esteja previsto neste Regulamento será resolvido pelo MVD,
com as necessárias adaptações, baseadas nas disposições da legislação em vigor.

Artigo 30º
Entrada em vigor
Após aprovação pelas diferentes Assembleias Municipais aderentes, o
presente regulamento entra em vigor 30 dias depois da sua publicação no Diário da
República.
Artigo 31º
Legislação Oficial de Suporte
Ao abrigo do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa; Lei nº
116/1998, de 5 de maio; Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro; Portaria n.º
421/2004, de 24 de abril; Lei 49/2007 de 31 de agosto que procede à primeira
alteração aos Decretos-Leis nos 312/2003, de 17 de dezembro, e 313/2003, de 17
de dezembro, e segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro;
Decreto-Lei n.º 260/2012, de 12 de dezembro que procede à quinta alteração do
Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis nos
315/2003, de 17 de dezembro, e 265/2007, de 24 de julho e pelo Decreto-Lei n.º
255/2009, de 24 de setembro; Lei 46/2013, de 4 de julho que procede à segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 260/2012, de 12 de dezembro; Portaria n.º 264/2013, de 16 de agosto; Lei n.º
69/2014, de 29 de agosto; Portaria n.º 317/2015, de 30 de setembro; Lei nº 27/2016,
de 23 de agosto; Portaria 146/2017, de 26 de abril.
Vila Real, 3de Fevereiro de 2018
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Observações: O ponto 2 e 3 do artigo 3º, a alínea d) , ponto 1, do artigo 5º, e alínea
g), ponto 4, do artigo 6º, só serão exequíveis a partir do momento que sejam
admitidos mais dois funcionários, como acordado.
Anexos
1. Instruções de Trabalho
2. Modelos em uso no CRAVDN
3. Plano de Higienização
4. Parecer MVD

Corpo Email
Exmo. Sr.
Para apreciação e análise da nova Proposta de Regulamento de Funcionamento do
CRAVDN, revisto e adaptado à nova legislação oficialmente em vigor.
Aguardo que V.Exas se pronunciem sobre a mesma.
Com os melhores cumprimentos
Para apreciação, anexa-se a proposta de regulamento Funcionamento do CRAVDN
revisto, atualizado e enquadrado na publicação da nova legislação oficialmente em
vigor
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INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 1

Pág. 1

REGISTO DE RECOLHAS

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuado o registo de solicitações de recolha.

2 – PROCEDIMENTO
Quando é solicitada a recolha de um animal, o funcionário regista no mapa de
recolha de cada município a data da solicitação, a morada, identificação e contacto
telefónico do residente e o tipo e número de animais a recolher. Esses dados serão
necessários para realizar a recolha pela equipa de captura.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 2

REGISTO DE ENTRADA DE ANIMAIS

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuado o registo das entradas de animais.

Pág. 2

2- PROCEDIMENTO
Depois de o funcionário administrativo visualizar o animal, faz o seu registo na Ficha
de Entrada (Mod.01/02b) onde atribui um número de entrada ao processo, anota a
descrição do animal, a sua proveniência e a cela onde o animal foi colocado.
Deve também obter o máximo de informação possível relativamente ao estado de
saúde e comportamento do animal para um melhor conhecimento do mesmo.
Os documentos de identificação do animal são anexados ao processo de entrada.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 3

VISITAS AO CANIL

Pág. 3

1 – OBJETIVO
Definir como são efectuadas as visitas ao Canil

2 – PROCEDIMENTO
O funcionário deverá conduzir os utentes pelo exterior do edifício e facultar o
acesso aos átrios pelos portões exteriores. Apenas é autorizada a entrada de dois
utentes nos átrios para visitar os animais alojados.
Sempre que o número de visitantes seja superior, deverá o funcionário solicitar a
autorização ao VDM.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 4

DESCARGA DE CÃES PELO UTENTE

Pág. 4

1 – OBJETIVO
Definir o modo de descarga de cães no canil pelo utente

2 – PROCEDIMENTO
O funcionário do CRAVDN indica ao utente qual a cela onde deve ser colocado o
animal entregue. O funcionário deve informar o utente que a descarga e transporte do
animal até à cela é da sua exclusiva responsabilidade. Sempre que solicitado deverá ser
fornecido ao utente trela ou laço de contenção para que a descarga do animal possa
ser efectuada em segurança.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 5

DESCARGA DE GATOS PELO UTENTE

Pág. 5

1 – OBJETIVO
Definir o modo de descarga de animais no gatil pelo utente

2 – PROCEDIMENTO
O funcionário do CRAVDN indica ao utente qual a cela onde deve ser colocado o
animal entregue. O funcionário deve informar o utente que a descarga e transporte do
animal até á cela é da sua exclusiva responsabilidade. Sempre que solicitado deverá ser
fornecido ao utente luvas de protecção ou laço de contenção para que a descarga do
animal possa ser efectuado em segurança.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 6

ENTREGA DE NINHADAS

Pág. 6

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é feita a receção de ninhadas

2 - PROCEDIMENTO
As ninhadas de cachorros entregues pelos utentes são colocadas numa cela
isolada.
Após serem submetidos a observação clínica, controlo sanitário e terapêutico
determinado pelo Médico Veterinário, nomeadamente desparasitações ou outros
cuidados julgados convenientes, serão colocados numa cela em comum.
As ninhadas entregues juntamente com a progenitora serão colocadas juntos numa
cela isolada e submetidos a controlo sanitário ou outros cuidados julgados
convenientes pelo Médico Veterinário.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

Pág. 7

IT 7

DESCARGA DE ANIMAIS AGRESSIVOS

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a descarga de animais agressivos

2 – PROCEDIMENTO
Sempre que o animal esteja indicado como agressivo a sua descarga deverá ser
feita utilizando laço de contenção.
Os animais agressivos serão colocados nas celas de isolamento especificamente
destinadas para o efeito.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 8

Pág. 9

RECOLHA DE CADÁVERES

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a recolha de cadáveres na via e espaços públicos.

2 – PROCEDIMENTO
O cadáver é colocado num saco plástico estanque, resistente e devidamente
fechado. Em seguida é colocado no gavetão da carrinha de transporte destinado para o
efeito.
São recolhidos todos os vestígios do cadáver da via pública.
O local de contato com o cadáver é limpo e desinfectado com produtos
apropriados.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 9

Pág. 10

ENTREGA DE ANIMAL À CARRINHA

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a entrega pelo proprietário de um animal à equipa
de recolha.

2 – PROCEDIMENTO
O proprietário coloca o animal na jaula da carrinha indicada pelo funcionário da
equipa de recolha.
O Chefe da equipa de recolha recebe e regista os documentos do animal entregue.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
Pág. 11
IT 10

CONDUÇÃO DO ANIMAL PARA O
TRANSPORTE

1 – OBJETIVO
Definir o modo da condução do animal para o transporte.

2 - PROCEDIMENTO
Deve ser levada a cabo com o auxílio dos funcionários da equipa de recolha,
podendo ser efetuado com trela, laço de contenção ou ao colo

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 11

ENTREGA DE CADÁVERES

Pág. 12

1 – OBJETIVO
Definir a entrega de cadáveres de animais

2 - PROCEDIMENTO
O funcionário indica ao utente o local para colocação do cadáver. O cadáver deve
ser colocado em decúbito lateral direito, para que o seu lado esquerdo fique voltado
para cima de modo a facilitar a leitura do microchip.
Depois de preenchida a Ficha de Entrada com a anotação da descrição do animal e
confirmada de identificação electrónica o cadáver é colocado em contentor
apropriado, dentro da arca de congelação.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 12

Descarga de animais pela equipa captura

Pág. 13

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a descarga dos animais pela Equipa de Recolha.

2 – PROCEDIMENTO
A carrinha é colocada junto ao cais de descarga. Enquanto um funcionário abre a
porta da jaula da carrinha, o outro funcionário retira o animal, com a utilização do laço
de contenção, encaminhando-o para as celas do CRAVDN.
O funcionário regista na Ficha de Entrada de cada animal (Mod 01/02b) a ala e o nº
da cela onde foi colocado.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

Pág. 14

IT 13

CAPTURA DE REDE COM ARCO

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a captura de rede com arco

2 - PROCEDIMENTO
Ao animal retido pela rede deve ser colocado de imediato o laço de contenção e
posterior colocação na jaula de transporte.
Posteriormente o chefe da Equipa de Recolha faz o registo do animal na Ficha de
Entrada (Mod 01/02b)

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 14

Pág. 16

MANEIO COM LAÇO DE CONTENÇÃO

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada o maneio com laço de contenção

2 - PROCEDIMENTO
O laço deve ser ajustado ao pescoço do animal de modo a não provocar
estrangulamento nem mau estar.
O laço só deve ser utilizado em situações justificadas, para salvaguarda da
integridade física do operador.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 15

ADOÇÃO DE CÃES ADULTOS

1 – OBJETIVO
Definir como entregar cães adultos para adoção

Pág. 17

2 - PROCEDIMENTO
O funcionário indicado pelo MVD acompanha o utente na visita às celas pelo
exterior, onde o utente selecciona o canídeo que pretende adotar. Depois de
seleccionado o animal, o funcionário dá conhecimento ao Médico Veterinário do nº da
Ficha de Entrada (Mod 01/02b).
Na receção é efetuado o preenchimento do Termo de Responsabilidade para
Adoção, com os dados do adotante e adotado.
O Médico Veterinário certifica se o animal selecionado tem identificação
electrónica e boletim de vacinas atualizado. Se não for o caso, o Médico Veterinário
emite novo boletim de Vacinas e Ficha de Registo SICAFE.
Seguidamente o auxiliar do Médico Veterinário transporta o cão para a sala de
vacinação, onde serão efetuadas quando em falta, pelo Médico Veterinário do
CRAVDN, as ações obrigatórias e profiláticas para o ano em curso, nomeadamente a
vacinação anti-rábica e a identificação electrónica.
Depois de o novo proprietário ter em sua posse o boletim de vacinas atualizado e a
identificação eletrónica registada em seu nome o cão é lhe entregue.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 16

ADOÇÃO DE CACHORROS

Pág. 18

1- OBJETIVO
Definir a entrega de cachorros com menos de 3 meses para adoção

2- PROCEDIMENTO
O funcionário acompanha o utente pelo exterior do canil na visita às celas onde
estão alojados os cachorros. Após o utente selecionar o cachorro que pretende adotar,
será encaminhado para a receção onde se preenche o Termo de Adoção. (Mod 04)
com os dados do adotante e do adotado. Seguidamente o funcionário entrega o
cachorro ao adotante.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 17

RESTITUIÇÃO DE ANIMAIS

Pág. 19

1 – OBJETIVO
Definir a restituição de animais aos proprietários

2 – PROCEDIMENTO
Sempre que um utente reclame um animal de sua propriedade que o CRAVDN
tenha recolhido, o funcionário deve de imediato dar conhecimento ao MVD e facultar
o acesso do reclamante aos átrios para confirmação do animal em causa.
Seguidamente o funcionário deve solicitar ao reclamante, documentação e
informação que comprovem ser o proprietário ou detentor.
O Médico Veterinário analisará os documentos e a informação fornecida,
certificando-se de que o proprietário tem boletim de vacinas do animal atualizado e
identificação eletrónica registada em seu nome. Se não for o caso, o Médico
Veterinário emite novo boletim de Vacinas e Ficha de Registo SICAFE.
Seguidamente o auxiliar do Médico Veterinário transporta o cão para a sala de
vacinação onde serão efetuadas quando em falta, pelo Médico Veterinário do
CRAVDN, as ações obrigatórias e profiláticas para o ano em curso, nomeadamente a
vacinação anti-rábica e a identificação electrónica.
Depois de proprietário ter em sua posse o boletim de vacinas atualizado e a
identificação eletrónica registada em seu nome o cão é lhe restituído.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

Pág. 20

IT 18

ADOÇÃO DE GATOS

1 – OBJETIVO
Definir como entregar gatos para adoção

2 – PROCEDIMENTO

O funcionário acompanha o utente na visita às celas onde estão alojados os gatos.
Após o utente selecionar o gato que pretende adotar, será encaminhado para a
receção onde se preenche o Termo de Adoção. (Mod 04) com os dados do adotante e
do adotado. Seguidamente o funcionário entrega o gato ao adotante.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 19

Pág. 22

ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a alimentação dos animais.

2 -PROCEDIMENTO
A ração é colocada nos comedouros de metal individuais. As doses e qualidade
variam de acordo com a espécie e fase de evolução fisiológica em que os animais se
encontram. De seguida o funcionário coloca cada comedouro na respectiva cela,
devendo certificar que a porta fica devidamente encerrada.
Existe em todas as celas um bebedouro fixo, com fornecimento de água
automático.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 20

COLOCAÇÃO AREIA PARA GATOS

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a colocação/substituição da areia para gatos.

Pág. 23

2 - PROCEDIMENTO
A areia é colocada em tabuleiros específicos para o efeito. Deve ser feita a
remoção diária da areia. O tabuleiro é retirado da cela e substituído por outro com
areia nova. Os dejectos e a areia retirada são colocados em contentores específicos
para o efeito. Seguidamente os tabuleiros deverão ser lavados e desinfectados para
posterior utilização.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 21

LAVAGEM DAS CELAS

Pág. 24

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a lavagem das celas

2 - PROCEDIMENTO
A lavagem das celas é efetuada por meio de jato de água, com a entrada do
operador na cela, conduzindo os dejectos para vala apropriada no exterior., Sempre
que necessário o animal pode ser retirado da cela para a mesma ser devidamente
limpa e desinfectada.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IT 22

DESINFESTAÇÃO DAS CELAS

Pág. 25

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a desinfestação das celas

2 - PROCEDIMENTO
Sempre que necessário as celas serão intervencionadas. O produto a utilizar é o
indicado pelo MVD conforme o tipo de infestação, com a cela vazia e seca. A aplicação
do produto é feita com pulverizador manual devendo o funcionário estar equipado
com vestuário, luvas e máscara de protecção adequados para a aplicação destes
produtos.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

Pág. 26

IT 23

LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES

1 – OBJETIVO
Definir o modo como é efetuada a limpeza às instalações

2 PROCEDIMENTO
A limpeza dos corredores e outros compartimentos é feita com esfregona
industrial, utilizando o balde de limpeza com espremedor e detergentes apropriados.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
Pág. 28
IT 24

LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFEÇÃO DA
CARRINHA DE TRANSPORTE

1 – OBJETIVO
Definir como efectuar a limpeza, lavagem e desinfeção da carrinha de transporte de
animais.

2 – PROCEDIMENTO
No fim de cada período de recolha diário são retirados os tabuleiros das jaulas para
lavagem e desinfeção com os produtos e detergentes destinados para o efeito. As jaulas
são lavadas com desinfetante e detergente destinado para o efeito. Os tapetes da viatura
são regularmente lavados assim como o espaço de cabine.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
Pág. 29
IT 25

DESINFEÇÃO E LIMPEZA DE VESTUÁRIO E
EQUIPAMENTO

1 – OBJETIVO
Definir como efectuar desinfecção e limpeza de vestuário e equipamento.

2 – PROCEDIMENTO
A roupa e equipamento usada pelos funcionários é diariamente lavada e
desinfectada na máquina de lavar e secar roupa, existente para o efeito.
Sempre que necessário as trelas, açaimes e laços de contenção devem ser lavadas
e desinfectadas com os produtos e detergentes destinados para o efeito.

Centro Oficial de Recolha de Animais de Companhia Vale Douro Norte
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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Método de Trabalho





















Utilização de EPI
Aplicação do detergente
Arrastar resíduos com água de rede sob pressão
Pulverizar com desinfetante todas as superfícies
Após tempo de contato esfregar com vassoura
Fazer arrastamento com água de rede sob pressão
Utilização de EPI
Aplicação do desinfetante
Após tempo de contato esfregar com escova
Enxaguamento com esfregona
Utilização de EPI
Aplicação do desinfetante
Após tempo de contato esfregar com escova
Enxaguamento com esfregona
Utilização de EPI
Aplicação do desinfetante
Após tempo de contato esfregar com escova
Enxaguamento com esfregona
Utilização de EPI
Arrastar resíduos com água de rede

Responsável
pela Tarefa

DRO

DRO

DRO

DRH

DRO

 Corte da erva com roçadora

(António Arnaldo C. Nóbrega Faria, Médico Veterinário)

PARECER MÉDICO VETERINÁRIO DIRETOR
1. Proposta de Tabela de Taxas quando aplicadas.
Anexa-se como referência a seguinte tabela:
a. Taxa Diária

5 a 7.00 €

b. Taxa de animal capturado/reclamado

10 a 15 €

c. Taxa de animal capturado reincidente

25 a 30 €
5 a 10 €+ Km*

d. Taxa de transporte por animal para o CRAVDN

5 A 10 €

e. Taxa de entrega de animal particular no CRAVDN
f. Taxa de eutanásia e eliminação de cadáver

g. Taxa de eliminação de cadáver

até 5 Kg

15 a 20 €

5 a 25Kg

30 a 40 €

+ 25 Kg

40 a 50 €

até 5 Kg

5 a 10 €

5 a 25Kg

20 a 25 €

+ 25Kg

30 a 35 €

(*) O preço do Km é o praticado pelo serviço Oficial

Dada a nossa experiência, relativamente à não aplicação dos valores acima
propostos, é nosso entender dever continuar sem a respetiva cobrança, pelos
seguintes fundamentos:
i.

A aplicação de taxas implica o maior abandono de animais;

ii. Mais animais abandonados obriga a maiores gastos com a captura,
transporte e perda de tempo;
iii. Os animais abandonados/assilvestrados terão consequentemente mais
dificuldade na adoção.

2. Embora atualmente o CRAVDN só disponha de 2 funcionários que acumulam as
funções de limpeza, lavagem, desinfeção das instalações, alimentação dos
animais e captura/ recolha nos 7 Municípios aderentes, propõe-se a admissão de
mais dois funcionários de modo a poder dar cumprimento à nova legislação

aprovada ( Lei nº 27/2016) e colmatar deficiências no desenvolvimento da nossa
atividade tais como:
a. Capturas/recolhas da parte da Tarde até às 20.00h, deixando de haver um vazio
durante este período;
b. Cobrir situações de urgência no período noturno, fins-de-semana e feriados;
c. Garantir mais eficazmente limpezas, lavagens e desinfeções internas e externas,
de modo a acautelar o contágio de doenças infeto-contagiosas e outras.

3. Obras : Como requisito obrigatório dos Centros de Recolha Oficial, é urgente a
construção de uma vedação no perímetro destas instalações.
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