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DECRETO Nº: 3.310-A, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Regulamenta o artigo 139, §5º, alínea b, da 

Lei Complementar nº: 009/2017 e disciplina 

o controle da eutanásia de animais 

portadores de Leishmaniose Visceral 

Canina.  

 

O Prefeito do Município de Morro da Garça, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 62, XI da Lei Orgânica Municipal e, 

CONSIDERANDO o grande número de animais infectados com Leishmaniose 

Visceral Canina no Município; 

CONSIDERANDO que a situação trata-se de saúde pública e há risco iminente 

de contágio na população; 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica regulamentado o controle da eutanásia de animais portadores de 

Leishmaniose Visceral Canina.  

Art. 2º Ficam todos os proprietários de cães do Município de Morro da 

Garça/MG, obrigados a autorizar a coleta de sangue para exames laboratoriais 

e testes rápidos, objetivando diagnosticar casos positivos de Leishmaniose 

Visceral Canina (LVC). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, os exames deverão ser 

providenciados pelo Controle de Zoonose. 

§ 2º Quando da fiscalização pelo Controle de Zoonose, os proprietários de 

cães que se negarem a autorizar a realização dos exames necessários para a 

comprovação de resultado negativo da doença estarão obrigados a apresentar, 

no prazo de trinta (30) dias, os exames por eles realizados. 

§ 3º O proprietário do cão que não apresentar o exame no prazo estipulado no 

§ 2º, ao Controle de Zoonose, estará sujeito a multa de até 10 (dez) Unidade 

de Referência Municipal - URM, dobrada na reincidência e sanções previstas 

na legislação municipal. 
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Art. 3º Quando o animal for diagnosticado com Leishmaniose Visceral Canina, 

através de exame realizado pelo Controle de Zoonoses o proprietário terá o 

direito de optar pelo tratamento ou pela eutanásia de seu cão.  

§1º. Ao proprietário é garantido o direito de realizar o exame de contraprova, 

tendo em vista a comprovação do diagnóstico da Leishmaniose Visceral 

Canina.  

§2º A eutanásia só será realizada mediante laudo médico-veterinário atestando 

a situação clínica do animal e mediante Termo de Consentimento do 

proprietário. 

§3 º Nos caso de animais abandonados e que se encontrem em logradouros 

públicos, caberá ao Controle de Zoonoses, a apreensão e o encaminhamento 

do animal para realização do procedimento de eutanásia, quando for o caso, 

observado a existência de laudo médico-veterinário. 

Art. 4º - Para efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - risco à saúde humana: probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver um 

evento nocivo de saúde (doença, morte ou seqüelas), em um determinado 

período de tempo, em razão de contaminação por Leishmaniose Visceral; 

II - caso canino confirmado de leishmaniose visceral por critério laboratorial: 

cão com manifestações clínicas compatíveis com leishmaniose visceral e que 

apresente teste sorológico reagente ou exame parasitológico positivo; 

III - cão infectado: todo cão assintomático com sorologia reagente ou 

parasitológico positivo em município com transmissão confirmada, ou 

procedente de área endêmica.  

Art. 5º As despesas oriundas do procedimento de eutanásia, serão pagas por 

conta da dotação específica do município.  

Art. 6º Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Morro da Garça, 03 de outubro de 2019. 

José Maria de Castro Matos 
Prefeito Municipal 

Morro da Garça/MG 
 

 

 

 


