PROVEDORIA

DOS ANIMAlS DE

LISBOA

Parecer elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 1 .2 e 8.2, alineas b) e c),
primeira parte, do Regulamento Interno de

Designa~ao,

Organiza~o

e

Funcionamento do Provedor Municipal dos Animais de Lisboa

Parecer n.2 3/2021
Ao Gabinete da Provedora Municipal dos Animais de Lisboa chegou, via mensagem
eletr6nica de 12-07-2021, urn pedido de parecer sabre as obriga~oes legal dos cuidadores
de col6nias C.E.D. e sobre a titularidade dos microchips colocados pelas Autarquias nos
gatos de col6nias.

Entendemos que o caso justifica a emissao de Parecer por parte deste Gabinete de forma
a contribuir para o correto enquadramento do regime juridico dos felinos abrangidos
pelos programas CED.
1

A Portaria n.Q 146/2017, de 26 de abril, regulamenta a Lei n.Q 27/2006, de 23 de agosto.

A Lei n.Q 27/2006, de 23 de agosto, determina que no seu Artigo 4.Q, a respeito da
vacina~ao

e

esteriliza~ao

de animais errantes "0 Estado, por razoes de saude publica,

assegura, por interrm?dio dos centros de recolha o.ficial de animais, a captura, vacinap1o e
esteriliza~iio

dos animals errantes sempre que necessaria, assim como a

concretiza~iio

de

programas captura, esteriliza~iio, devolu~iio (CED) para gatos."

A referida Portaria, estabelece, no seu Artigo 9.Q:

''Artigo

9.~

Program as CED

1 -Como forma de gestiio da populafiiO de gatos errantes enos casas em que tal se justifique, podem
as camaras municipais_ sob parecer do medico veterincirio municipal, autorizar a manutenfilo, em
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locais especialmente designados para o efeito, de col6nias de gatos, no ambito de programas de
captura, esteriliza9ao e devolu9ao (CED) ao local de origem.
2 - Os programas CED podem realizar-se par iniciativa das camaras municipals ou mediante
proposta de organiZafaO de prote9ao animal a quem a camara municipal atribua a gestao do
programa CED.
3- Deve ser evitada a implementa9ao de programas CED nos parques publicos, nos refUgios de vida
selvagens ou outros locais publicos que sirvam de habitat avida selvagem.
4- A entidade responsavel pelo CED deve assegurar:
a) A existencia de um plano degestao da colonia, do qual conste a identijica9ao do medico veterinario
assistente e das pessoas que na entidade sao responsaveis pe/a execu9ao do programa;
b) Que os animais que com poem a colonia sao avaliados periodicamente do ponto de vista clfnico, de
forma a despistar doen9as transmissfveis que, casuisticamente, sejam consideradas importantes;
c) Que os animais portadores de doen9as transmiss(veis a outros animais ou a seres humanos siio
retirados da colonia;
d) Que os animais capturados_ antes de integrarem a colonia, sao entregues nos CRO para verifica):aO
da sua aptidao;
e) Que os animais capturados sao esterilizados e marcados com um pequeno corte na orelha
esquerda, registados e identijicados eletronicamente, e desparasitados e vacinados contra a raiva ou
outras medidas projilaticas obrigatorias ou consideradas no plano de gestao da colonia.
5 - A colonia intervencionada sera supervisionada pe/o medico veterinario municipal, devendo a
entidade responsavel pe/o programa assegurar que sao prestados os cuidados de saude e
alimenta9ao adequados aos animais, controlando as safdas ou entradas de novos animais, ou
quaisquer outros Jatores que perturbem a estabilidade da colonia, a seguran9a e a tranquilidade
publica e da vizinhan9a, de tudo mantendo registo.
6 - A dimensao da colonia de gatos niio pode por em causa a salubridade, a saude publica e a

seguran9a de pessoas, animais e bens.
7 - Os alojamentos e espafos utilizados pe/a colonia sao mantidos livres de resfduos ou restos de
com ida, de forma a evitar a prolifera):ii.O de pragas.
8 -As despesas relacionadas com a manuten9iio de colonias de gatos siio da responsabilidade da
entidade promotora.
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9- Sempre que a camara municipal verifique que niio estci cumprido qualquer dos requisitos referidos

non. !l 4, pode determinar medidas corretivas ou a suspensao do program a CED em curso e proceder

a recolha dos animais para o CRO.
10- 0 programa a que se refere o presente artigo niio e apliccivel a caes."

Com base na leitura da legislas:ao aplicavel, somos do entendimento que as obrigay6es
resultantes do n.Q 4 do Artigo 9.Q da Portaria em analise s6 podem ser invocaveis em caso
de existencia de protocolo com organizayao de protes:ao animal e nao com urn particular
e apenas na medida em que o protocolo estabelecido com a Camara Municipal transfira
todas essas obrigas:oes para a entidade promotora do programa CEDe protocolada para o
efeito.

No caso de urn particular que assuma o cuidado de col6nias felinas a titulo individuaL mas
autorizado pelo municipio. devera este ultimo assegurar o cumprimento das obrigas:oes
previstas no nQ 4 - pois

e ele

a entidade promotora do programa CED e nao uma

organizas:ao de protes:ao animal - ainda que auxiliado pelo cuidador particular que
assumira. necessariamente. a natureza de colaborador voluntirio do municipio.
Assim, devera, inclusivamente ser-lhe reconhecido o direito a beneficiar de seguro

por acidentes pessoais.

integra~ao

no Seguro Social Voluntirio. se elegivel. bern

como o direito a ser ressarcido pelas despesas tidas como trabalho voluntirio
desenvolvido em prol da Camara Municipal. conforme rewme estabelecido na Lei
de Bases do Voluntariado no seu Artigo 7.Q.
Repare-se que o cuidado de col6nias felinas em espa~o publico ao abrigo de urn programa
C.E.D. tal como se encontra estabelecido na legislas;ao em analise,

e urn

favor que o

particular faz ao mu-nicfpio e nao o contrario.

Uma vez que os animais de colonia sao animais sem detentor e autorizados pelo
municipio a permanecer em

espa~o

publico. (que

de promo~ao ou supervisao do programa CED). a

e. em ultima analise. a entidade
identifica~ao

eletr6nica devera
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ser feita a favor da autarguia. sobre quem recaira a responsabilidade objetiva em caso
de dano causado pelos animais. Eesse o entendimento juridico, salvo melhor opiniao, mais
condizente com o espirito da lei e que tern sido implementando em varios Municipios.

Veja-se, a este prop6sito, o Manual de Gestao de Col6nias felinas, publicado pelo ONDAIDObservat6rio Nacional para a efesa dos Anima is e Interesses Difusos e adotado por varios
munidpios, que refere na sua pagina 29: uNa altura da esterilizafiio, para azem da

marcafao com pequeno corte na orelha esquerda, os animais sao identificados
eletronicamente, atraves da colocafiio de microchip, registados em nome do Municfpio e
listados

nas

referidas

col6nias."

(vide:

https:/fwww.mun-setubal.pt/wp-

conten t/uploads /2020/12 /MAN UAL-GESTAO-COLON IAS-FELINAS.pd f )

Assim, entendemos:
- Os cuidadores informais serao sempre entendidos como voluntarios dos pr6prios
Munidpios e nao como entidades gestoras do programa CED, que s6 pode ser assegurado
por Organizas;oes de Protes;ao Animal devidamente protocoladas para o efeito;
- Os microchips deverao ser colocados sob titularidade dos Municipios uma vez que os
animais errantes sao animais sem detentor e sao da responsilidade da Autarquia.

Lisboa, 12 de julho de 2021

Provedora Municipal dos Animais de Lisboa
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