
 
 

  
 
 

 

 
 

União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos 

Município de Felgueiras 

A defesa da saúde pública e do bem-estar e sanidade 

animal, também passam pelo registo e licenciamento 

obrigatório dos cães e gatos, conforme estipulam, entre 

outros, o Decreto-Lei nº 313/2003 de 17 de dezembro. 
O registo e licenciamento permitem não só a identificação animal, mas também do 

seu detentor, o qual é responsável e responsabilizado pela sanidade e bem-estar do 

seu animal, bem como pelos problemas que possa causar. 

A legislação portuguesa atribui às Juntas de Freguesia as competências para o registo 

e licenciamento destes animais no SICAFE – Sistema de Identificação de Canídeos e 

Felinos, sendo os detentores os responsáveis pelo cumprimento desta obrigação. 

Cumpra os seus deveres de cidadania para evitar os incómodos previstos na lei. 

Faça o registo e licenciamento do seu animal na União das Freguesias 

 

 

Mais informações em www.macieiradalixa-caramos.pt 

São deveres do proprietário: 

 Registo e Licenciamento – Os detentores de cães e gatos com idade superior a 3 meses, são obrigados a proceder ao 

seu registo e licenciamento, na Junta de Freguesia (da área de residência), para o efeito: 

Deverão ser portadores do Boletim Sanitário do animal (com vacina da raiva em dia) e da Ficha de Registo prevista 

no Sistema de Identificação de Canídeos e Felinos (SICAFE), ambos preenchidos por um médico veterinário. 

Registo – uma vez na vida do animal                             Licenciamento - anual 

Todos os detentores têm a obrigação de:  

 Comunicar, no prazo de cinco dias, a morte ou extravio de qualquer animal; 

 Comunicar, no prazo de 30 dias, qualquer mudança de residência, ou extravio do boletim sanitário do animal; 

 Comunicar a posse de qualquer animal identificado encontrado na via pública ou em qualquer outro local; 

 Devem entregar, em caso de alteração de detentor, o Boletim Sanitário ao novo proprietário, o qual deverá comunicar 

tal facto à sua Junta de Freguesia, no prazo máximo de 30 dias. 

 

 

 

 


