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DECRETO Nº 1.260 DE 27 DE JULHO DE 2020 

 
 

Dispõe sobre o recolhimento, apreensão e destina-
ção de animais de, médio e grande porte no Municí-
pio de Presidente Olegário-MG, e dá outras providên-

cias. 
 

 

O Prefeito Municipal de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais, no uso 

de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 65, VI, 91, I, “a”, ambos 

da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO que é proibido apascentar gado bovino, ovino, caprino ou 

equino, nos parques, jardins e espaços verdes municipais, conforme artigo art. 345, 

XII, do Código de Postura Municipal; 

CONSIDERANDO o crescente número de animais soltos ou abandonados 

nas vias públicas e logradouros públicos do município o que tem exposto a popu-

lação ao risco iminente de acidente de trânsito; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos adota-

dos, bem como os prazos e medidas a serem observados pelos proprietários de 

animais apreendidos e pela própria Administração Pública; 

 

DECRETA:  

Art. 1º  Fica proibida a permanência de animais de, médio e grande porte, 

soltos nas ruas e logradouros públicos ou locais de livre acesso à população. 

§1° Considera-se, para os fins deste Decreto, como animais de porte:  

I – Médio: suínos, caprinos e ovinos; 

II - grande: bovinos, equinos, muares, asininos e bubalinos. 

§2° Entende-se por permanência, o passeio e/ou pastagem dos ani-

mais, nas vias públicas e logradouros, exceto quando estiverem sendo guiados 

por pessoa com idade e força suficientes para controlar os movimentos do animal. 

Art. 2º Será apreendido todo e qualquer animal de médio e grande porte 

nas seguintes situações: 

                   I – encontrado solto ou amarrado nas vias e logradouros públicos, ou 
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locais de livre acesso à população, salvo nos locais previamente destinados a esse 

fim ou por ocasião das festividades ou atividades esportivas e de preservação das 

tradições do Município; 

ll – suspeito de estar contaminado por doença transmissível ou não ao 

ser humano ou para outro animal; 

Parágrafo único. Os animais apreendidos por força do disposto no in-

ciso II deste artigo, somente poderão ser resgatados, se verificado pela autori-

dade sanitária, não mais existirem as causas ensejadoras da apreensão. 

Art. 3º Os animais apreendidos ficarão à disposição dos proprietários 

ou de seus representantes legais, para resgate, cabendo à Administração Pública 

alimentá-los devidamente, assisti-los com médico-veterinário e pessoal preparado 

para a respectiva função. 

§1° O prazo para o resgate do animal apreendido, contado do dia sub-

sequente ao dia de sua apreensão, é de 10 (dez) dias Úteis, passado esse prazo 

será feito a destinação conforme artigo 6º deste decreto; 

§2° Para o resgate do animal apreendido o proprietário ou seu repre-

sentante deverá adotar os seguintes procedimentos: 

I — preencher declaração em que atesta a propriedade do animal apre-

endido junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, assumindo as responsa-

bilidades que decorrerem dessa declaração; 

ll – Realizar a solicitação de taxa de apreensão de animais abandona-

dos no valor de 10 (dez) URM, e taxa de depósito por dia no valor de 5 (cinco) 

URM para animais até 50 kg e 20 (URM) para animais acima de 50kg, por animal 

apreendido; 

III — efetuar o pagamento da taxa na rede bancária credenciada; 

IV — apresentar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a guia de 

quitação da taxa;e  

Vl — retirar o animal no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) a 

contar do pagamento da guia bancária, com a devida apresentação da quitação 

do débito. 



 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO  

GABINETE DO PREFEITO 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico que este(a) ____________ foi 
disponibilizado(a) no Diário Oficial de Mu-
nicípio em ___/___/___, com validade de 
publicação em ___/___/___, conforme art. 
7º, da LC nº 82/2018. 

Presidente Olegário, ___/___/___. 

Servidor:______________________ 

Matrícula: ____________________ 

§3° A cada nova apreensão de animal do mesmo proprietário será co-

brado um acréscimo de 10% sobre a taxa de apreensão. 

Art. 4° O animal cuja apreensão for impraticável poderá, a juízo da au-

toridade competente, após uma análise criteriosa ser sacrificado caso seja diag-

nosticado com alguma moléstia que possa causar dano a saúde pública. 

Art. 5° 0 Município de Presidente Olegário não responde por indeniza-

ções, nos casos de: 

I — dano ou óbito do animal apreendido; 

II — eventuais danos materiais ou pessoais, causados pelo animal, du-

rante o ato da apreensão. 

Parágrafo único. Os atos danosos cometidos pelos animais são de in-

teira responsabilidade de seus proprietários, devendo estes ressarcirem aos pre-

judicados. 

Art. 6° O animal apreendido, quando não reclamado junto a Secretaria 

de Obras e Serviços Públicos, no prazo estabelecido pelo §1° do art. 3° deste 

Decreto, terá a seguinte destinação, a critério da autoridade sanitária: 

I – doação; 

II – leilão em hasta pública. 

Art. 7° Somente poderão receber animais que forem destinados à ado-

ção quem atender os requisitos estabelecidos pela Vigilância Sanitária. 

Art. 8° Os interessados deverão procurar a Vigilância Sanitária para for-

malizar o interesse e comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

para adoção de animais de grande porte. 

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário. 

Presidente Olegário/MG, 27 de julho de 2020. 

 

João Carlos Nogueira de Castilho 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 


