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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.520, DE 16 DE JULHO DE 2.014 

P. 31.169/14 Cria o Programa de Controle da População Canina e 

Felina do município de Bauru. 

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da 

Lei Orgânica do Município de Bauru, e 

 

Considerando  que todas as tratativas realizadas durante um ano e meio, por iniciativa do vereador Marcos de Souza, 

"Markinho da Diversidade" , expondo a necessidade da implantação de políticas públicas para a causa 

animal, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  Fica criado e regulamentado através deste Decreto, o Programa de Controle da População Canina e 

Felina do município de Bauru, através dos métodos de educação ambiental, de castração e guarda 

responsável, com o objetivo de promover o controle populacional e de zoonoses no Município. 

 

§ 1º  O Programa de Controle da População Canina e Felina, será desenvolvido pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente/SEMMA e Secretaria Municipal do Bem-Estar Social/SEBES, em parceria com o 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais/COMUPDA e demais Secretarias Municipais. 

 

§ 2º A Secretaria Municipal do Meio Ambiente executará o programa de castração dos animais com o 

COMUPDA, normatizando a ação das clínicas credenciadas e elaborando estratégias de ampliação do 

programa, bem como controlando todas as ações técnicas referentes à esterilização dos animais. 

 

§ 3º  A Secretaria Municipal do Meio Ambiente arcará com o custo financeiro do programa, atuará 

efetivamente no programa de castração de caninos e felinos, efetuará a fiscalização sobre maus tratos 

em animais e contribuirá com o Programa nos aspectos inerentes à Educação Ambiental. 

 

§ 4º  A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social/SEBES ficará responsável pelo cadastramento das famílias 

a serem inseridas no programa e pelo levantamento da população canina e felina nos bairros 

territorializados pelos Centros de Referência de Assistência Social/CRAS, com desenvolvimento de 

ações voltadas a conscientização da população sobre a importância da castração e da guarda 

responsável. 

 

§ 5º  A Secretaria Municipal da Educação dará apoio ao programa, criando um programa de sensibilização da 

população através dos estudantes da rede de ensino. 

 

§ 6°  A Secretaria Municipal de Saúde dará apoio fiscalizando maus tratos e conscientizando a população 

sobre a importância da castração e guarda responsável, através dos agentes da vigilância ambiental. 

 

§ 7º  O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais dará apoio analisando todos os 

procedimentos e normas do Programa de Controle da População Canina e Felina do município de 

Bauru, deliberando as ações a serem tomadas. 

 

Art. 2º  São objetivos específicos do Programa: 

 

I -  Oportunizar à população em situação de vulnerabilidade pessoal e social, a castração de seus 

animais felinos e/ou caninos gratuitamente, dentro de critérios estabelecidos em edital de 

chamamento público, para reduzir a população destes animais no município; 

 

II -  Mobilizar a comunidade na adesão à guarda responsável, desenvolvendo as atitudes de 

solidariedade e responsabilidade em relação aos animais por meio de ações executadas por 

órgãos públicos e privados; 

 

III -  Proporcionar à população em geral conhecimentos básicos sobre a importância da castração e 

guarda responsável, informações sobre zoonoses (doenças, agentes, hospedeiros) cuidados e 

direcionamento de ações educativas em relação aos problemas encontrados; 
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IV -  Reduzir o índice de abandono destes animais e suas consequências, como maus tratos, doenças e 

agravos à saúde pública, através de ações efetivas de controle de natalidade, guarda responsável 

e conscientização dos cidadãos bauruenses; 

 

V –  Realizar parcerias entre as Secretarias envolvidas com os demais setores da Prefeitura Municipal 

e outros órgãos e instituições de Bauru, visando o desenvolvimento do programa; 

 

VI -   Criar um registro geral de identificação animal, no qual serão inseridos os dados do animal e do 

proprietário, definindo o direito e as responsabilidades do proprietário dos animais; 

 

VII –  Estimular a prática de adoção dos animais de rua pela população bauruense, sendo que os 

animais postos à adoção pelo município serão entregues ao adotante devidamente identificados, 

vacinados e castrados, sem custo, dentro deste programa. 

 

Art. 3º  Todos os bairros serão beneficiados pelo programa, sendo que, inicialmente serão selecionados através 

de critérios estatísticos e epidemiológicos pré-estabelecidos, a saber:  

 

I –  Levantamento da população canina e felina, realizado pela SEBES, por meio da ficha de 

cadastramento de animais domésticos (Anexo I); 

 

II – Bairros com maior número de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, 

operacionalizado pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. 

 

Parágrafo único. O programa se estenderá à população, dentro dos critérios preestabelecidos nos incisos I e II, devendo o 

proprietário apresentar os seguintes documentos: 

 

I –  Inscrição no Cadastro Único (apresentação do NIS); 

 

II –  Carteira de Identidade; 

 

III –  CPF; 

 

IV –  Comprovante residencial; e 

 

V –  Assinatura de documento autorizando a cirurgia de castração em seu animal de estimação, 

conforme o Anexo II, deste Decreto. 

 

Art. 4º  Serão atendidos animais da espécie canina e felina, machos e fêmeas, os quais deverão passar por 

exame clínico para avaliação pré operatória sobre sua aptidão à castração. 

 

Parágrafo único.  Animais considerados inaptos à cirurgia, não serão castrados e seus respectivos proprietários receberão 

as orientações necessárias para o tratamento dos mesmos, podendo estes animais, depois de tratados, 

retornarem ao programa de castração em caráter de prioridade. 

 

Art. 5º  A supervisão técnica do programa de castração será executada por Câmara Técnica específica a ser 

criada pelo COMUPDA. 

 

Art. 6º  Compete às Clínicas Veterinárias cadastradas no programa: 

 

I –  Realizar procedimento de esterilização em espécies caninas e felinas, machos e fêmeas no 

município de Bauru; 

 

II –  Somente poderão ser atendidos, animais indicados pelo programa; 

 

III – O fornecimento da medicação necessária para o procedimento pré e pós-cirúrgico será de 

responsabilidade da clínica veterinária responsável pela cirurgia; 
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IV –  Caso haja necessidade de medicação no estabelecimento domiciliar do animal, a 

responsabilidade de sua ingestão ou aplicação ficará aos cuidados do proprietário do animal; 

 

V –  Deve ser elaborada uma programação prévia para as cirurgias, constando o número do 

prontuário do animal, espécie e sexo. 

 

Art. 7º  Para a perfeita execução do Programa de Controle da População Canina e Felina, poderá a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente celebrar convênios e/ou termos de cooperação e parceria com instituições 

públicas e privadas, a título gratuito ou oneroso, obedecidas as disposições legais. 

 

Art. 8º  A Secretaria do Meio Ambiente responsabilizar-se-á, através de credenciamento ou de procedimento 

licitatório, pela realização das ações do programa, que obedecerão aos recursos disponíveis para tanto. 

 

Art. 9º  Fazem parte integrante deste Decreto os seguintes anexos: 

 

I –  Anexo I – Ficha de Cadastramento de Animais Domésticos; 

 

II –  Anexo II – Termo de Autorização para Cirurgia de Castração; 

 

III –  Anexo III – Certificado de Castração; 

 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 16 de julho de 2.014. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

DARLENE MARTIN TENDOLO 

SECRETÁRIA DO BEM - ESTAR SOCIAL 

 

 

 

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA 

SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO I - FICHA DE CADASTRAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA, ATRAVÉS DO 

MÉTODO DE CASTRAÇÃO E GUARDA RESPONSÁVEL 

 

 

FICHA DE CADASTRO 

 

1- Nome do proprietário:____________________________________________________ 

Rua:_____________________________________________________________________ 

Bairro:___________________________________________________________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

2- Possui animais de companhia? 

( ) Sim                        ( ) Não 

3- Espécie e quantidade de animais: 

( ) Canina                            ( ) Felina  

4- Sexo:  

Canina ( ) Macho                 ( ) Fêmea 

Felina  ( ) Macho                  ( ) Fêmea 

5- Condições de nutrição: 

( ) Ração                   ( ) Sobras alimentares 

9- Medidas sanitárias: 

( ) Vacina raiva         ( ) Vermífugo 

10- Teria interesse em castrar seu animal de estimação? 

( ) Sim                       ( ) Não 
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ANEXO II 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE CASTRAÇÃO 

 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA, ATRAVÉS DO MÉTODO DE 

CASTRAÇÃO 

Número:______________________ 

Termo de autorização para a cirurgia de castração 

Proprietário:___________________________________________________R.G.:________________________  

Rua:_____________________________________________________________________________________  

Bairro:_________________________________________________________Telefone:___________________  

Nome do Animal:___________________________________ Espécie: ________________________________ 

Sexo:_____________________________________ Raça: __________________________________________ 

Idade:____________________________________ Cor: ___________________________________________  

Eu, ______________________________________________________________________________________ portador do  

R.G. _________________________________________, proprietário (a) do animal acima descrito, estou ciente dos riscos 

da cirurgia e anestesia que será aplicada e autorizo o procedimento de castração. 

Também me comprometo a seguir as orientações do Médico Veterinário no tratamento pós-cirúrgico, 

responsabilizando-me por eventuais complicações ocorridas por falta de cuidados, até a retirada dos pontos. 

Declaro ter recebido por escrito as orientações referentes aos procedimentos pós-cirurgicos. 

 

 

Bauru, ________de _______________________ de ___________. 

 

 

 

_________________________________                                       ____________________________________ 

           Assinatura funcionário                                                                  Assinatura proprietário  
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ANEXO III 

CERTIFICADO DE CASTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU– SÃO PAULO 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

CERTIFICADO DE CASTRAÇÃO 

Número_________________ 

 

Certifico que o animal_____________________________________________________ da 

raça_______________________________, sexo__________________________________, 

espécie____________________________, de propriedade de________________________ 

_________________________________, portador(a) do R.G_______________________ e 

domiciliado na rua__________________________________________________________, 

foi castrado neste estabelecimento. 

 

Número do termo de autorização da castração:___________________ 

CLÍNICA VETERINÁRIA___________________________________________________ 

ENDEREÇO_______________________________________________________________ 

TELEFONE_______________________________________________________________ 

 

Bauru, ________de _______________________ de ___________. 

 

___________________________ 

Assinatura veterinário/carimbo 

Ref. Dec. nº 12.520/14 

 


