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LEI MUNICIPAL Nº. 2.314 DE 29 DE MAIO DE 2012 

 
 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 2.303 de 
20 de Janeiro de 2012 que “Dispõe sobre a 
criação e o funcionamento do Canil Municipal e 
dá outras providências.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O artigo 2º da Lei Municipal nº. 2.303 de 20 de Janeiro de 2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 
 
“Art. 2º. O Canil Municipal deverá fazer o controle da população de cães do Município e o 

controle da proliferação de doenças através das seguintes medidas: 

  

I – recolhimento de animais soltos nas vias urbanas; 

II – realização de exames laboratoriais para constatação de doenças; 

III – castração obedecendo a idade mínima para realização do procedimento com 

utilização de meios minimamente invasivos, mediante aplicação de anestesia geral e sob 

a responsabilidade de médico(a) veterinário(a) devidamente habilitado(a); 

IV – aplicação de vacina anti-rábica nos animais recolhidos; 

V – cadastramento de toda a população de cães existentes no município; 

VI – manutenção de limpeza diária do Canil para evitar o surgimento de mosquitos e 

insetos transmissores de doenças; 

VII – doação dos animais recolhidos às pessoas interessadas na adoção mediante 

assinatura de Termo de Responsabilidade e preenchimento dos requisitos exigidos, 

dispostos no artigo 20 desta Lei.” 

 
 
Art. 2º. O artigo 10 da Lei Municipal nº. 2.303 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
“Art. 10. O animal apreendido deverá permanecer no Canil Municipal pelo período 

necessário até que seja procurado pelo seu dono ou que seja doado.” 

 



                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS                

                                                Estado de Minas Gerais 
                                             
 

 
PRAÇA PROCÓPIO CARDOSO DE ARAÚJO, 7, TEL/FAX (38) 3841-1513 - SALINAS - MG. 

2 

Art. 3º. O artigo 13 da Lei Municipal nº. 2.303 de 20 de Janeiro de 2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 13. Após 07 (sete) dias da data de apreensão, poderá ser realizada a castração do 

animal, obedecendo-se a idade mínima para realização do procedimento que será aferida 

pelo médico(a) veterinário(a), com utilização de meios minimamente invasivos, mediante 

aplicação de anestesia geral e sob sua responsabilidade.” 

 

Art. 4º. O artigo 14 da Lei Municipal nº. 2.303 de 20 de Janeiro de 2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

“Art. 14. O animal que for submetido ao procedimento de castração, somente poderá ser 

liberado para adoção após sua completa recuperação, devendo este permanecer no Canil 

Municipal independentemente de estar recuperado ou não, pelo período mínimo de 05 

(cinco) dias após a castração.”  

 

Art. 5º - O artigo 21 da Lei Municipal nº. 2.303 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 21. Após o período mínimo de permanência no Canil Municipal por 15 (quinze) dias, 

os animais apreendidos que não forem procurados pelos seus donos poderão ser 

doados, devidamente vacinados e esterilizados. 

Parágrafo único: Os animais que tiverem sido submetidos ao procedimento de castração 

somente poderão ser doados mediante laudo veterinário que ateste sua completa 

recuperação.” 

 

Art. 6º. O artigo 23 da Lei Municipal nº. 2.303 de 20 de Janeiro de 2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 23. Os animais apreendidos que apresentarem sintomas característicos de doenças 

incuráveis deverão ser submetidos à realização de exames laboratoriais específicos 

através do recolhimento de amostras sanguíneas para confirmação da doença incurável e 

posteriormente, caso seja confirmada a doença, proceder-se-á ao disposto no artigo 24 

desta Lei. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a análise clínica substituirá a exigência do exame 

laboratorial e o sacrifício somente será autorizado em casos de doenças incuráveis.” 
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Art. 7º. O artigo 24 da Lei Municipal nº. 2.303 de 20 de Janeiro de 2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 24. Após a confirmação de doença incurável por meio de exame laboratorial, será 

necessário o preenchimento pelo médico(a) veterinário(a) de laudo veterinário que ateste 

a existência da doença incurável e autorize o sacrifício do animal que será realizado 

atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 25 desta Lei.” 

 

Art. 8º. O artigo 25 da Lei Municipal nº. 2.303 de 20 de Janeiro de 2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 25. O sacrifício do animal somente poderá ser realizado após o preenchimento do 

laudo veterinário e com a autorização formal do médico(a) veterinário(a). 

Parágrafo único. O sacrifício do animal que estiver comprovadamente com doença 

incurável somente será permitido com utilização de substância anestésica – depressora 

do sistema nervoso central - que não provoque dor ou sofrimento, não podendo em 

hipótese alguma ser realizado o sacrifício do animal por qualquer outro meio.” 

 
Art. 9º. Permanecem inalterados os demais artigos e esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Salinas, 29 de maio de 2012. 
 
 
 
 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


