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L.EI Nº 610·1 
De 26 de julho de 2011 

Autoriza o Poder Executivo a instituir Campanha de 
Controle Populaciçmal de Cães e Gatos no Municlpio 
d~ B;auru. 

. ROBERVAL SAKAI· BASTOS PINTO, Presidente da Câmara .Municipal. 
de Bauru, Estado de .São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com 
o que dispõe os Parágrafos 6° e 7° do Artigo 38 da; Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1.0 
-

§ 1º -

§2º-' 

§ 3º" 

§ 4º-

Fica o Poder Executivo autorizado a. instituir no âmbito do município de 
Bauru, uma campanha de co11trol~ populacional de cães e gatos, a ser 
realizada anualmente no calendário de vacinação estabelecido pelo 
órgão competente. 

A campanha será promóvida pela Prefeitura· Municipal de Bauru em 
conjunto com clínicas, hospitais e consultorias médicos veterinários, 
instalados no ~unicípio de Bauru, cadastrados· n·o C~ntro de 

· Referência de· Controle de Zoonoses Municipal, aos quais incumbirá, 
durante o período que durar a campa'nha, . realizar operações de 
castração .de caninos e felinos domésticos de ambos os gêneros. 

~ l . • 

As operações de castração realizadas por conta da campanhà
obedecerão a tabela de preços a ser editada pelo Centro de Zoonbses, 
devendo ser gratuitas para anima.is perten~ntes a pessoas inscritas no ' 
Cadastro Nacional das Pessoas Portadoras de ' Baixa Renda, ou 
confiados permanentes à guarda de entidades protetoras de animais 
formal e legalmente constituídas, sendo essas operáÇões qusteadas 
pela Prefeitura Municipal• de Bauru. 

.. Na élaboração da tabela mencionada no parágrafo anterior, que deverá 
ser feita em comum acordo com as clínicas, hospitais médicos 
veterinários referidos no§ 1º. de&t~ artigo, levar-se-á em conta que os 
valores devem ser atrativos para que os proprietários de animais sejam 
motivados a aderir à campanha. · 

As àperações de castração deverão -ser realizadas com obediência a 
toda.s a~ determin(!ções exaradas pelo Conselho ~egional de Medicina 
Veterinária, principalmente as relativas à avaliação pré-cirúrgica @, 
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Art. 2° -

, anim~I. técnicas a serem empregad,as, cuidados pós-operatórios e 
- outros, e se não forem realizadas nas dependências das clínicas, 

· hospitais e consultórios médicos veterinários participantes da 
campanha, necessariamente deverão sê-lo el'Jl locais determinados 
pelo Centrq de Refer~ncia de Controle de Zoonoses, sempre, ~m 
qualquer caso, com mão-de-obra especializada e sob sup.ervisão direta 
de um médico veterinário. "''-

O cadastramento de clínJcas, hospitais e consultórios médicos 
veterinários para 'participação voluntária na eampanha, · conforme 

. referido no § 1° do artigo anterior, deverá ser realizado até a data limite 
de 60 (~essentá) dias antes da data de início da campanha. 

Ç' Parágrafo único - Encerrado o prazo para cadastramento, em até 30 (trinta) dias a 

Art. 3° -

Art. 4° -

Secretaria Municipal de Saúde providenciará elaboração de. uma 
listagem geral, em ordem .nominal alf~bétic~. por região da cidade, da 
qual ser~ dada ampla e estratégica distribuição d~ modo a ·ser 
acessível à população em geral, àlém de ser veiculada pela imprensa 
local. 

A Secretaria Municipal de Saúde deverá. providenciar, para distribuição 
gratuita à população durante d período da campanhá, cartilha contendo 
instruções educativas sobre a posse responsável de cães e gatos, com 
desta.que especial para a importância da v~cinação e vermifugação, 
cuidados a sere~ disp,ensados a animais feridos, atenção a ser dada a 
sinais de doenças e, principalmente, inform~ções gerais e úteis sobre a 
castração de -animais. 

A Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria Muryicipàl de 
Saúde, poderá ·realizar gestões Junto à iniciativa privada, fundações, 
autarquias, órgãos públicos, entidades ambientalistas e oütras voltadas 
à defesa da sé;Iúde, do meió ambiente e do bem-estar social, para a 

_ firmação de' convênios que gerem recursos que possibilitem o custeio 
das -operações e dos tratamentos·. médicos à serem prestados a 
animais de propriedade,de pessoas-çadastradas no Cadastro Nacional

1 
· de Pessoas Portadoras de Baixa Renda~ ... , 

. ~ 

Parágrafo único - Da mesma forma e com a. participação dos mesmos agentes,' 
poderão ser gerados recursos para o custeio e distribuição da listagem 
referida no art. 2°, § 1° e da~ cartilhas referidas no art. 3°, podendo 
nesses materiais ser veiculada mensagem publicitária de todos . os 
envolvidos. 

Art. 5° - · " A campanha referida nesta lei destina-se, única e exçlusivamente ao 
controle populacional· de cães e gatos por meio de castrações, ficando 
ás clínicas, hospitais· e consultórios· médicos veterinários nela 
envolvidos, desobrigados de re~lizar quaisquer outros procedimentos 

. . -<a 
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veterinários, a menos que sejam autorizados formalmente pelo 
proprietário do animal que necessitar de outras ,cuidados, o qual.deverá 
custear integralmente o procedimento, pelo preço que com ele for 
confirmado. 

Art. 6° , / É' facultado às entidades protetoras de animais, desde qt,.1e formal· e 
legalmente constituídas, credenciar representantes para participar das 
reuniões destinadas à organização da campanha e, para 
acompanhamento dos resultados da mesma. 

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9° -

Ao ,Centro de Referência de Controle de Zoonoses é" determinado"" a 
realização de operações de castração de cães e gatos, seja ·durante o 
período da campanha ou em qualquer outra época do ano, em animais 
pertencentes a pessoas inscritas n~ Cadastro Nacionàl de Pessoas 
Portaâôrás de Baixa Renda, ou em animais qúe estejam sob a gu~rçia 
do Centro.para futuras adoções por particulares. 

As (!espesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de 
dotações orçamentárias próp~ias. · 

' 

.Esta lei entra em vigot na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de julho de 2011. 

Presidente . 

LUI~ CiST,;_INI 
1 º Secretário 

. ' 

' .. 
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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 
 



 

 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Ref. Dec. nº 12.520/14 
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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  

 

 

Ref. Dec. nº 12.520/14 
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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 
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DECRETO Nº 13.247, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.016 

P. 4.933/16 – Ap. 31.169/14 (capa) Altera o Decreto nº 12.520, de 16 de julho de 2.014, que 

regulamenta a Lei Municipal nº 4.126, de 12 de setembro de 

1.996. 

 

 

 

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

Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1º  O Decreto Municipal nº 12.520, de 16 de julho de 2.014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 4º  Os atendimentos serão realizados para os animais da espécie canina e felina, machos e fêmeas, 

devendo preencher os seguintes requisitos: 

 

I -  Os animais da espécie canina deverão ter a idade máxima de 06 (seis) anos e até 20 Kg 

(vinte quilos); 

 

II -  Os animais da espécie felina deverão ter a idade máxima de 06 (seis) anos; 

 

III -  Os animais da espécie canina e felina deverão passar por exame clínico para avaliação pré 

operatória sobre sua aptidão a castração.” (NR) 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 28 de novembro de 2.016. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

DARLENE MARTIN TENDOLO 

SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL 

 

 

 

LUIZ ANTONIO DA SILVA PIRES 

SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

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

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


