
Políticas Públicas para 

Fauna Doméstica 

em Minas Gerais



Diretrizes Legais

Lei 21.970/2016

Dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado e dá outras providências.Lei 22.231/2016

Dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos.

* Vedação às ações de extermínio

* Ênfase na conscientização

* Obrigações municipais, com apoio do Estado

* Prevenção de maus-tratos

* Política de identificação e controle populacional

Lei 23.304/2019 Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências.

“Art. 42: A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad, órgão
responsável por implementar e acompanhar as políticas públicas para a conservação, a preservação e a
recuperação dos recursos ambientais, tem como competência planejar, elaborar, deliberar, coordenar,
gerir e supervisionar as ações setoriais a cargo do Estado relativas: (...)

XI - à formulação, à coordenação, à execução, à implementação, à 
supervisão e à fiscalização das políticas públicas relativas à proteção, à 
defesa e ao bem-estar dos animais silvestres, exóticos e domésticos no 
Estado;

XII - à formulação e à implementação de políticas públicas de educação 
humanitária para a promoção do bem-estar animal e de manejo 
populacional ético dos animais silvestres, exóticos e domésticos no Estado;



Linhas de Atuação da Semad

1) Manejo ético populacional e bem estar animal

1.1 Identificação; (microchipagem)

1.2 Controle populacional (castração);

1.3 Banco de dados.

2) Educação Humanitária

2.1 Programas, projetos e ações de educação ambiental, de educação humanitária para a 
promoção

do bem-estar animal e de gestão socioambiental.

3) Fiscalização, preventiva, ostensiva e atendimento à denúncias

3.1 Fiscalização preventiva e repressiva (maus tratos, abusos, crueldade à fauna doméstica);

3.2 Aplicação de penalidades referentes à fauna doméstica;

3.3 Atendimento à denuncias e requisições.



Cenário da Fauna Doméstica em MG

ESTIMATIVA POPULACIONAL – ANTIRRÁBICA + 20% (CONSERVADORA) - 2021

1. Cães : 4.573.509

2. Gatos: 718.113

TOTAL : 5.291.621 

População humana total x população animais domésticos em MG

1. 383 municípios mais de 40% (44% dos municípios de MG)

2. 226 municípios mais de 50% (26% dos municípios de MG

3. 66 municípios acima de 70% (8%)

TOTAL : 5.291.621 



Cenário da Fauna Doméstica em MG



Programas Prioritários – Fauna Doméstica

Cadastro Estadual de Entidades 
de Proteção Animal e Protetores 

Independentes

Sistema Estadual de 
Identificação de Animais 

Domésticos

Programa Estadual de Educação 
Ambiental e Humanitária 

“Jovens Mineiros Sustentáveis”

Programa Estadual de 
Microchipagem de Animais 
Domésticos “Conheça seu 

Amigo”

Programa Estadual de 
Esterilização de Animais 

Domésticos

Infraestrutura de Dados 
Espaciais – IDE Sisema



Programa Estadual de Microchipagem de Animais Domésticos –
“Programa Conheça seu Amigo” 

● Entrega de microchips de identificação animal equivalentes a 10% da pop. de cães e gatos

o Municípios credenciados através de edital

o População de baixa renda, animais sob tutela de OSCs/ lares temporários

● Município deverá realizar a castração e o cadastro dos animais no Sistema de Identificação de Animais Domésticos

o 74 municípios - assinatura de Termo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho - 11/03/2022

▪ 62.948 microchips doados

▪ 74 leitores doados

● Próximo edital será lançado em Novembro/2022





Programa Estadual de Esterilização de Animais Domésticos 

● Castração de cães e gatos em toda MG - Convênios e Termos de Fomento

o Suporte da ALMG - indicação de emendas parlamentares

o Geridos pela SEMAD

● 69 Convênios/Termos de Fomento

● Meta para 2022 - 79 mil Castrações



2019 2020

2021 2022

Castrações Realizadas



● Edital Semad nº 02/2021 - 70 municípios de Minas

Gerais selecionados para elaborar Termo de

Cooperação Técnica com a Semad

● Sensibilizar os alunos com uma formação que leve

em conta consumo consciente, sustentabilidade e

bem estar animal

● Próximo edital será lançado em Novembro/2022

Programa Estadual de Educação Ambiental e Humanitária 
“Jovens Mineiros Sustentáveis”

https://datastudio.google.com/reporting/151b2591-1691-

4d9b-a5f6-6c91ba49d122/page/156tC

https://datastudio.google.com/reporting/151b2591-1691-4d9b-a5f6-6c91ba49d122/page/156tC




Gestão de Convênios para Proteção e Bem-Estar de 

Animais Domésticos 

● Vacinação e vermifugação de cães realizadas: VACINADOS: 6.213 / VERMIFUGADOS: 5.461

● Veículos doados em prol das ações de proteção e bem-estar de animais domésticos: 17

● Unidades Móveis de Esterilização (Castramóveis) doados: 9

● Animais atendidos nos convênios de atendimento médico-veterinário de emergência: 166

● Cavalos beneficiados com alimentação em 2022: 50

● Cães e gatos beneficiados com suprimentos (alimentação e medicamentos) em 2022: 1012

*Dados levantados até 25.08.2021



Cadastro Estadual de Entidades de Proteção Animal e de 
Protetores Independentes

● Disponibilização de formulários de cadastro - identificação de entidades de proteção animal

o OSCs e OSCIPs

o Protetores independentes

● Objetivo: Conhecer o cenário da Fauna Doméstica no Estado, visando o desenvolvimento de ações e projetos em parcerias com

os municípios para apoio e atuação conjunta com as Organizações da Sociedade Civil e Protetores independentes.



Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos

● Lei nº 21.970 - 15 de janeiro de 2016 (§ 2º do art. 3º)

● Lançado em maio de 2022 - Banco de Dados Estadual –

“Sistema de Identificação de Animais Domésticos”

▪ Cadastro de animais microchipados

▪ https://microchipagem.meioambiente.mg.gov.br/

https://microchipagem.meioambiente.mg.gov.br/


Banco de dados/ Infraestrutura de dados espaciais - IDE-Sisema

● Publicidade e acesso ao público em geral - execução de políticas públicas em realização pela Semad

● Atualmente temos 10 camadas com informações de animais domésticos:

o 1) Número de animais castrados por município através de convênios;

o 2) Municípios com convênios assinados para manejo ético populacional;

o 3) Estimativa de população canina;

o 4) Estimativa de população felina;

o 5) Estimativa de população de cães e gatos; o 6) Proporção da população de cães e gatos em relação a humanos;

o 7) Prioridade para políticas públicas de fauna doméstica.

o 8) Número de microchips distribuídos aos municípios

o 9) Número de organizações de proteção por município

o 10) Número de protetores independentes por município.



Camadas com informações de animais domésticos



• Ações desempenhadas para a prevenção e combate de 
crimes de maus-tratos contra a fauna

Fiscalização, preventiva, ostensiva e atendimento à 
denúncias


