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1ª ALTERAÇÃO À POSTURA SOBRE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE PRODUÇÃO, DE CAPOEIRA, GADO 
BRAVO E CÃES POTENCIALMENTE PERIGOSOS NO CONCELHO DE BEJA 

 
NOTA JUSTIFICATIVA 

 
 

 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO, defende a 

promoção do bem-estar animal, com base no respeito que os animais, enquanto seres vivos 

dotados de sensibilidade, nos merecem. 

 

Para a defesa dos princípios de proteção dos animais, plasmados na Lei de Proteção dos 

Animais – Lei nº 92/95, de 12 de Setembro (entretanto alterada) – tais como a proibição de 

atos de violência ou tortura sobre animais, a proibição do seu abandono (que deixou de ser 

sazonal) e a promoção do bem estar e saúde animal, foram criados diversos diplomas legais 

sobre as condições de alojamento, manutenção e circulação dos animais de companhia, as 

medidas tendentes ao necessário controlo da população animal, a adoção e execução de 

medidas de profilaxia médico-sanitárias, as normas destinadas, nomeadamente, à segurança 

das populações face à manutenção e circulação de animais perigosos ou potencialmente 

perigosos, entre outros. 

 

A Postura Municipal de Animais Domésticos de produção, de capoeira, gado bravo e cães 

potencialmente perigosos (adiante designada por PMSDP) entrou em vigor a 22 de julho de 

2015 por efeito da publicação do Edital nº 666/2015, na 2ª série do Diário da Republica nº 140, 

de 21 de julho, tendo sido submetida a apreciação pública, que terminou a 14 de maio de 

2015, através do Edital 250/2015, publicado no Diário da Republica, 2ª Série, nº 62, de 30 de 

março de 2015. 

 

Decorridos 3 anos da sua entrada em vigor, verifica-se a necessidade de se efectuar uma 

primeira alteração à Postura Municipal de Animais Domésticos de Produção, de Capoeira, 

Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos, principalmente atendendo à crescente 

atribuição de competências às Câmaras Municipais no que concerne à defesa dos direitos dos 

animais, à proibição de quaisquer atos de violência ou maus tratos sobre os animais, ao 
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combate ao seu abandono na via pública e junto às vias de comunicação, e à promoção da 

adoção. 

 

 

 

 

Considerando que a apreensão, captura, transporte e entrega de animais domésticos de 

produção envolve logística especifica com despesas inerentes que o Municipio não apresenta 

condições para este propósito, sobretudo no controlo de animais errantes e no que se refere à 

detenção de animais perigosos e de grande porte, pretende-se reforçar assim o respectivo 

regime sancionatório. 

 

Deste modo, o Municipio através da regulamentação municipal, pretende dar resposta às 

necessidades sentidas na comunidade relativamente ao respeito e salvaguarda dos direitos 

dos animais, instituindo normas reguladoras que consciencializem os munícipes para a 

problemática de animais errantes e abandonados junto de vias de comunicação ou mesmo no 

interior dos aglomerados urbanos, configurando-se um grave problema de segurança pública. 

 

O procedimento e participação procedimental teve inicio a 11 de junho de 2018 e termo a 22 

de junho de 2018, cujo edital foi publicitado no Boletim Municipal Eletrónico, no sitio da 

internet do Municipio, www.cm-beja.pt, não tendo sido apresentadas quaisquer sugestões. 

 

A consulta pública para recolha de sugestões foi efetuada através da publicação do Edital S/Nº 

de 12 de dezembro de 2018, nos locais públicos do costume e no sítio da internet do Municipio 

identificado anteriormente. 

 

O período da consulta pública decorreu entre 18 de dezembro de 2018 e 18 de janeiro de 

2019, não tendo sido apresentadas sugestões. 

 

A presente redação contempla a 1ª alteração à Postura Municipal, submetida a Comissão de 

Regulamentos em 5 de junho de 2019 e aprovada por unanimidade em Assembleia Municipal 

em 26 de junho de 2019. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Secção I 

Disposições Comuns 
 

Artigo 1º 
Âmbito de aplicação e definições 

 
1 – A presente postura aplica-se a todo o território do concelho de Beja, sem prejuízo de leis 

ou regulamentos que se lhe sobreponham. 

2 – Para efeitos do presente diploma entende-se por: 

a) Animal doméstico de produção – o equídeo, o bovino, o ovino, o caprino e o suíno; 

b) Animal de capoeira – a galinha, o pato, o peru, o pombo e o coelho; 

c) Gado bravo – todo o animal de raça brava ou de lide destinado a ser utilizado em espetáculo 

tauromáquico; 

d) Cão de raça potencialmente perigosa – todo aquele que se encontre definido no Decreto-

Lei nº 315/2009, de 29 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 260/2012, de 12 de 

dezembro, e republicado pela Lei nº 46/2013, de 4 de julho, e inscreve-se no seguinte 

conceito: «Animal potencialmente perigoso» qualquer animal que, devido às características 

da espécie, ao comportamento agressivo, ao tamanho ou à potência de mandíbula, possa 

causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais, nomeadamente os cães pertencentes às 

raças previamente definidas como potencialmente perigosas em portaria do membro do 

Governo responsável pela área da agricultura, bem como os cruzamentos de primeira geração 

destas, os cruzamentos destas entre si ou cruzamentos destas com outras raças, obtendo 

assim uma tipologia semelhante a algumas das raças referidas naquele diploma regulamentar; 

e) Cão perigoso – todo aquele que se enquadre na previsão do Decreto-Lei nº 315/2009, de 29 

de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 260/2012, de 12 de dezembro, e republicado pela Lei 

nº 46/2013, de 4 de julho, e inscreve-se no seguinte conceito: «Animal perigoso» qualquer 

animal que se encontre numa das seguintes condições: 

i) Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa; 

ii) Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal, fora da esfera de bens imóveis que 

constituem a propriedade do seu detentor; 

iii) Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu detentor, à junta de freguesia da sua área 

de residência, que tem um caráter e comportamento agressivos; 

iv) Tenha sido considerado pela autoridade competente como um risco para a segurança de 

pessoas ou animais, devido ao seu comportamento agressivo ou especificidade fisiológica; 

f) Animal de companhia – qualquer detido ou destinado a ser possuído por seres humanos, 

designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia.  
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g) Faixa de rodagem – parte da via pública especialmente destinada ao trânsito de veículos. 

h) Caminho – via pública especialmente destinada ao trânsito local em zonas rurais. 

i) Meios de contenção eficazes – corda ou outro material resistente, devidamente afixada a 

objeto imóvel, ou móvel que pelas suas características constitua meio suficiente e eficaz. 

 
Artigo 2º 

Competência 
 
1 – As competências atribuídas ao presidente da câmara pela presente postura podem ser 

delegadas nos vereadores ou nos dirigentes dos serviços municipais, sem prejuízo do disposto 

na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

2 – A Câmara Municipal pode delegar nas juntas de freguesia, nos termos da lei, a prática de 

atos compreendidos em matérias reguladas nesta postura. 

 
Artigo 3º 

Fiscalização 
 
A fiscalização das disposições da presente postura incumbe a todas as autoridades em geral e, 

em especial, à Polícia de Segurança Pública e à Guarda Nacional Republicana e aos serviços 

municipais. 

 
Artigo 4º 

Contraordenações 
 
1 – A violação das normas constantes no presente diploma constitui contraordenação. 

2 – A prática de contraordenações a título de negligência é punível. 

3 – Considera-se reincidência a prática de contraordenação idêntica antes de decorrido o 

prazo de um ano sobre a data de decisão transitada em julgado anterior. 

 
Secção II 
Sanções 

 
Artigo 5º 
Coimas 

 
1 – As contraordenações praticadas no âmbito do presente diploma são sancionadas com 

coima. 

2 – O produto da aplicação das coimas reverte a favor do Município de Beja. 

3 – As coimas a aplicar às contraordenações praticadas com negligência não podem exceder 

metade do montante máximo previsto para as contraordenações a título doloso. 
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4 – Os limites máximos e mínimos das coimas a aplicar às contraordenações, em caso de 

reincidência, são aumentados em 50%, não podendo, no entanto, exceder o limite máximo 

previsto no Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social. 

5 – As coimas previstas não afastam o dever de indemnizar os particulares ou o município nos 

termos gerais, quando das infrações resultem danos para os mesmos. 

6 – Quem auxiliar ou proteger, por qualquer forma, as violações das normas constantes da 

presente postura, ou impedir e embaraçar a aplicação das coimas que ao caso couber, será 

punido com a mesma pena em que tiver incorrido o infrator. 

 
Artigo 6º 

Montante da coima 
 
Os limites mínimos e máximos das coimas a aplicar, quando outra coisa não resultar das 

disposições da presente postura, serão os previstos no Regime Geral das Contraordenações. 

 
Artigo 7º 

Sanções acessórias 
 
As contraordenações previstas nesta postura podem ainda determinar, em função da 

gravidade da infração e da culpa do agente, a aplicação das sanções acessórias previstas no 

regime geral das contraordenações. 

 
Secção III 
Licenças 

 
Artigo 8º 

Prazo de validade e renovação das licenças 
 
1 – As licenças, a fiscalizar só serão consideradas válidas desde que contenham os seguintes 

elementos: 

a) Nome, estado civil, profissão e residência do dono da propriedade e do beneficiário da 

licença; 

b) Número de parcelário objeto da licença;  

c) Anotação do registo devidamente validado na Câmara Municipal. 

2 – O pedido de renovação da respetivas licenças, por igual período de tempo, deve ser feito 

através de requerimento dirigido ao presidente da câmara municipal com, pelo menos, 30 dias 

de antecedência em relação ao termo do respetivo prazo de validade. 
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Artigo 9º 
Notificação 

 
No caso de deferimento da licença requerida, a notificação deve conter a indicação expressa 

do prazo para o seu levantamento e da taxa ou tarifa devida, levantamento este que só deve 

ocorrer quando se mostrem pagas as taxas ou tarifas devidas. 

 

 
Artigo 10º 

Caducidade 
 
As licenças previstas na presente postura caducam: 

a) No termo do prazo de validade; 

b) Pela falta de pagamento tempestivo da taxa ou tarifa respetiva no prazo fixado na 

notificação referida no artº 9º; 

c) Pelo não levantamento da licença no prazo fixado na notificação referida no artº 9º. 

 
Artigo 11º 

Registo 
 
A câmara municipal mantém atualizado o registo das licenças emitidas, do qual constarão, 

nomeadamente, a data de emissão da licença e/ou da sua renovação, o nome e residência do 

respetivo titular, bem como as contraordenações e coimas aplicadas. 

 
CAPÍTULO II 

DOS ANIMAIS 

 
Secção I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 12º 
Animais abandonados 

 
1 – O animal presume-se abandonado quando se encontrar numa das seguintes situações, 

estando comprometido o dever de o guardar, vigiar ou assistir, pondo, desse modo, em perigo 

a sua alimentação e a prestação de cuidados que lhe são devidos: 

a) Esteja em local não vedado sem qualquer meio de contenção eficaz; 

b) Esteja em local não vedado a uma distância inferior a 300 metros de qualquer via de 

comunicação (estradas nacionais, estradas municipais, linhas de caminho de ferro, etc…); 

c) Esteja em local não vedado a uma distância inferior a 100 metros  de terrenos cultivados; 

d) Esteja em local vedado ou não vedado, sem qualquer autorização escrita do proprietário ou 

do locatário do referido terreno, independentemente da violação dos deveres e dos perigos 

enunciados na segunda parte do disposto no presente número. 
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2 – As autoridades policiais ou os serviços municipais que encontrem um animal abandonado 

devem participar à câmara municipal, que procederá à sua apreensão e envio do mesmo para 

local a indicar, sendo elaborado o respetivo auto de apreensão, sem prejuízo do respetivo 

processo de contraordenação. 

3 – Os animais apreendidos nos termos do número anterior, permanecerão no local a indicar, 

pela autoridade municipal ou em quem esta delegue, no máximo de cinco dias úteis, salvo se 

for canídeo ou felino, em que o prazo será de oito dias (artº 9º do Decreto-Lei 314/2003, de 17 de 

dezembro). 

4 – Dos animais recolhidos ou capturados será dada publicidade através de edital, podendo os 

mesmos serem reclamados pelos seus proprietários ou eventuais proprietários, sendo-lhes 

entregues, após o pagamento das despesas realizadas com a sua captura, a guarda e 

manutenção e mediante a apresentação de resenha e/ou fotografias, e demais registos na 

Direção Geral de Veterinária, ou na entidade com responsabilidades nesta matéria; 

5 – Deve ainda o detentor ou proprietário indicar qual o destino do animal e apresentar a guia 

de circulação devidamente preenchida, incluindo indicação do proprietário, número de 

contribuinte, transportador, matrícula do meio de transporte e marca de exploração de 

destino, se aplicável. 

6 – Em qualquer circunstância, deverá o médico veterinário municipal do concelho, onde se 

situa a exploração de destino, emitir, por escrito, parecer de conformidade, sem o qual o 

animal não poderá ser entregue. 

7 – Se os animais não forem reclamados no prazo referido no nº 3, consideram-se perdidos a 

favor do Município de Beja, podendo ser alienados, sob parecer favorável obrigatório do 

médico veterinário municipal, quer a particulares, quer a instituições zoófilas devidamente 

constituídas e que provem, uns e outros, possuir condições adequadas de alojamento e 

maneio desses animais. 

8 – Caso o proprietário dos animais apreendidos nos termos do nº 2 os venha reclamar fora do 

horário de funcionamento do serviço, onde aqueles se encontram, deverá o mesmo pagar as 

respetivas despesas nos serviços municipais adequados e proceder ao seu levantamento no 

dia útil imediatamente a seguir àquele pagamento, sob pena de, não o fazendo, ser cobrado 

cada dia adicional que os animais ali permaneçam. 

 
Artigo 13º 

Captura e abate compulsivo 
 
1 – Sempre que estiverem em causa medidas urgentes de segurança de pessoas ou de outros 

animais, as entidades policiais podem proceder ao abate imediato dos animais encontrados 

nos termos do nº 1 do artigo anterior, fazendo do disposto na alínea g) do artº 3º do Decreto-
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Lei nº 457, de 5 de novembro (recurso a arma de fogo em ação policial), sem prejuízo do que 

dispõe a lei 69/2014, de 29 de agosto, que penaliza os maus tratos infligidos a animais de 

companhia. 

2 – O Município de Beja, através do médico veterinário municipal respetivo, pode, igualmente, 

proceder à captura e ao abate compulsivo de animais de companhia sempre que isso se 

mostre indispensável, nomeadamente, por razões de saúde pública, segurança e tranquilidade 

de pessoas e outros animais e ainda por motivos de segurança de bens, sem prejuízo das 

competências e determinações emanadas da Direção Geral de Veterinária nessa matéria e do 

disposto no número anterior. 

 
Artigo 14º 

Animais perdidos de donos conhecidos 
 
1 – Quem encontrar animal perdido de dono conhecido deverá, alternativamente: 

a) Restituí-lo ao dono; 

b) Informar o dono, os serviços competentes do Município de Beja ou de junta de freguesia ou 

qualquer agente policial do achado; 

c) Entregá-lo nos serviços competentes do Município de Beja, da junta de freguesia respetiva 

ou a qualquer agente policial, os quais deverão informar o respetivo dono. 

2 – Caso o dono não reclame o animal dentro do prazo de um ano a contar do anúncio ou 

aviso, o achador faz seu o animal pedido, conforme previsto no nº 2 do artº 1323º do Código 

Civil. 

 
Artigo 15º 

Remoção de animais 
 
Qualquer animal que transite na via pública e não possa prosseguir caminho, o seu dono é 

obrigado a removê-lo no período de uma hora, sob pena de se proceder, a expensas suas, à 

necessária remoção pelos serviços municipais. 

 
Secção II 

Animais domésticos de produção e de capoeira 
 

Artigo 16º 
Trânsito e permanência 

 
1 – Sem prejuízo do disposto no nº 4 é proibido o alojamento, o trânsito a pé, ou a 

permanência de animais domésticos de produção e de capoeira dentro perímetros urbanos do 

concelho de Beja. 

2 – É proibida a presença na via pública e demais lugares públicos de quaisquer animais 

domésticos de produção que não vão atrelados ou conduzidos por pessoas. 
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3 – É igualmente proibido que qualquer espécie de animal doméstico de produção ou de 

capoeira pernoite na via pública. 

4 – O alojamento de animais domésticos de produção e de capoeira dentro dos perímetros 

urbanos fica condicionado a parecer dos serviços técnicos municipais. 

5 – No caso previsto no número anterior será emitido um documento em duplicado que inclua 

os condicionalismos julgados convenientes, validado mediante assinatura reconhecida e que 

faz prova da aceitação dos mesmos por parte do requerente. 

6 – A entrada e permanência de animais domésticos de produção no concelho de Beja, será 

controlada nos termos do Decreto-Lei nº 142/2006, de 27 de julho. 

7 – A guarda do gado em apascentação ou em trânsito só poderá ser confiada a indivíduos 

maiores de 16 anos. 

8 – Os responsáveis pelos animais ficam obrigados a remover os dejetos dos mesmos da via 

pública. 

 
Artigo 17º 

Apascentação de animais domésticos de produção 
 
1 – Não é permitida a apascentação de animais de produção mediante amarração a estaca, 

árvore ou a outro objeto, sem estar a ser vigiado por maior de 16 anos de idade e num raio 

não superior a 50 metros: 

a) A menos de 300 metros das faixas de rodagem e linhas de caminho de ferro, salvo em 

terreno eficazmente vedado. 

b) A menos de 100 metros dos caminhos, salvo em terreno eficazmente vedado. 

2 – Carece de licença do Município de Beja a apascentação de animais domésticos de 

produção em terrenos do domínio público municipal ou destinados a logradouro comum. 

3 – Caso o terreno seja privado é necessária autorização escrita do seu proprietário ou de 

quem tenha um direito real sobre prédio em causa, a qual será emitida em duplicado, ficando 

este com uma cópia e o dono dos animais com o documento original. 

4 – A autorização prevista no número anterior deve obrigatoriamente mencionar o nome do 

proprietário do terreno, o destinatário da autorização, o número do parcelário agrícola, a 

espécie animal apascentada, o período de utilização diário, bem como o prazo de utilização da 

pastagem. 

5 – No caso de existir um contrato de arrendamento, em que o arrendatário é também o dono 

dos animais, é suficiente a exibição do respetivo contrato pelo detentor ou guardador dos 

animais. 
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Artigo 18º 

Apresentação de licença 
 
1 – O detentor ou guardador dos animais domésticos de produção deverá sempre fazer-se 

acompanhar da licença ou autorização previstas no artigo anterior, o qual exibirá aos agentes 

da fiscalização sempre que a mesma lhe seja solicitada. 

2 – Poderão os agentes da fiscalização conceder um prazo, não superior a 24 horas, para lhes 

ser presente a licença ou autorização referidas no número anterior, quando os detentores ou 

guardadores não estejam, no momento e por motivo plausível, na posse da mesma.  

3 – A tolerância prevista no número anterior não aproveita aos reincidentes. 

 
Secção III 

Gado bravo 
 

Artigo 19º 
Gado bravo 

 
1 – É expressamente proibida a exploração em campo aberto de bovinos de raça brava ou de 

lide, pelo que os mesmos só podem ser apascentados em terrenos eficazmente vedados. 

2 – Nas vedações dos terrenos referidos no número anterior, bem como em todos os caminhos 

que lhe dão acesso, é obrigatória a colocação de placas avisadoras, a preto e branco, com a 

inscrição bem visível “Gado Bravo”. 

3 – As placas referidas no número anterior devem: 

a) Ser visíveis, pelo menos, de 100 em 100 metros, para que a distância de avistamento seja 

inferior a 50 metros. 

b) Ter a dimensão mínima de 15cm x 30cm, de modo a serem legíveis a olho nu àquela 

distância; 

 
Secção IV 

Cães de raças potencialmente perigosas e cães perigosos 
 

Artigo 20º 
Cães de raças potencialmente perigosas e cães considerados perigosos 

 
1 – Carece sempre de parecer prévio favorável de médico veterinário a pretensão de alojar 

cães de raças potencialmente perigosas e cães considerados perigosos, independentemente 

da sua localização e do número de animais. 

2 – Os detentores de cães de raças potencialmente perigosas e cães perigosos são obrigados a 

declarar ao Município de Beja ou à freguesia da sua área de residência, em que este delegar, o 

local do seu alojamento atual, bem como a declarar, com a antecedência mínima de quinze 

dias, eventuais alterações do mesmo. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 21º 

Coimas 
 
1 – A violação do disposto nos nos 1, 2 e 3 do artigo 16º é punível com a coima de: 

a) 150,00 € a 250,00 €, por cabeça, quando se trate de animais de produção; 

b) 5,00 € a 25,00 € por cabeça, quando se trate de animais de capoeira. 

2 – A violação do disposto no nº 8, do artigo 16º e no nº 1 do artigo 17º é punível com a coima 

de 150,00 € a 250,00 €. 

3 – A violação do disposto nos nos 2 e 3 do artigo 17º é punível com a coima de: 

a) 150,00 € a 250,00 €, por cabeça, quando se trate de equídeos e bovinos; 

b) 5,00 € a 25,00 €, por cabeça, quando se trate de animais de ovinos, caprinos e suínos. 

4 – A violação do disposto no nº 1, do artigo 19,º é punível com a coima de 100,00 € a 500,00 

€. 

5 – A violação do disposto no nº 2 e nas alíneas a) e b) do nº 3, ambos do artigo 19º, é punível 

com a coima de 50,00 € a 250,00 €. 

6 – A violação do disposto no nos 1 e 2, do artigo 20º, é punível com a coima de 100,00 € a 

500,00 €. 

7 – As coimas estabelecidas nos números anteriores serão elevadas ao dobro quando se 

refiram a infrações cometidas: 

a) Durante a noite; 

b) Em searas; 

c) Em olivais que tenha azeitona madura; 

d) Em vinhas, no período compreendido entre 25 de julho até à respetiva vindima. 

 
Artigo 22º 

Outros encargos 
 
1 – Pela apreensão, recolha, transporte e entrega de animais domésticos de produção é devido 

o pagamento de 150,00 € por animal, acrescidos de 20,00 € por cada dia de permanência; 

2 – O pagamento previsto no número anterior deve ser liquidado antes da entrega dos animais 

aos respetivos donos ou quem os represente e mediante a apresentação de comprovativo 

desse pagamento. 
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Artigo 23º 
Legislação subsidiária 

 
A tudo o que não esteja especialmente previsto na presente postura aplicar-se-á 

subsidiariamente o Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social. 

 
Artigo 24º 

Revogações 
 
São revogadas todas as disposições municipais que contrariem ou que, com esta postura, 

sejam incompatíveis. 

 
Artigo 25º 

Entrada em vigor 
 
A presente postura entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da 

República. 

 
 
 
 

Aprovado por unanimidade em Reunião da Comissão de Regulamentos realizada em 

05 de junho de 2019. 

 
 
 

Aprovado por unanimidade em Assembleia Municipal realizada em 26 de junho de 

2019. 

 


