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- 

Jaboticabal, 31 de maio de 2022. 

Ofício Vigsaude n° 37/2022 

Prezado Senhor, 

Em resposta ao Requerimento n° 186/2022 da Senhora Vereadora VaI 
:arbjerj da solicitacão de informacões referente "ao ajuste de condutas relacionadas ao 

protocolo de atendimento das demandas quanto a animais de grande porte circulando no 
cerímetro urbano no município de Jaboticabal", informo: 

Esta Secretaria de Saúde elaborou protocolo a ser adotado aos órgãos competentes, 
estabelecendo normas de proteção aos animais, visando compatibilizar estes com o 
desenvolvimento socioeconômico, com a preservação da saúde, do meio ambiente e do 
convívio harmônico em sociedade (anexo). 

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de 
estima e consideração. 

Atenciosamente, 

NaracÇ 	ias 
itáa Mun. 	Interina 
P. M. Jaboticabaj/sp 

limo. Sr. Dr. 
Rodrigo Manolo Pereira 
W. Secretário de Governo 
Jaboticabai - SP 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Protocolo a ser adotado pela Secretaria de Saúde do Município de Jaboticabal e 
seus órgãos, estabelecendo normas de proteção aos animais, visando compatibilizar 
estes com o desenvolvimento socioeconômico, com a preservação da saúde, do 
meio ambiente e do convívio harmônico em sociedade, na forma das diretrizes 
contidas na Constituição da República Federativa do Brasil e nas normas 
nfraccnstitucionais. 

Da Tutela Responsável 

É de responsabilidade dos tutores, a manutenção dos animais em perfeitas condições de 
alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, bem como, as providências pertinentes 
relativas a acidentes ocorridos ao animal, com a imediata remoção e destinação 
adequada dos dejetos por eles deixados nas vias ou logradouros públicos. 

O tutor de animal fica obrigado a garantir assistência médica veterinária necessária, sob 
pena de incorrer em abandono e maus tratos de animais, sendo que os cuidados deverão 
perdurar durante toda a vida do animal. 

Todo animal deve estar devidamente domiciliado, de modo a se impedir a fuga ou a 
agressão a terceiros ou a outros animais, bem como, de ser causador de possíveis 
acidentes em residências, vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso ao 
público. Os atos danosos cometidos pelos animais, são de inteira responsabilidade de 
seus tutores, os quais ficarão sujeitos às penalidades cabíveis. 
Caso não houver interesse do tutor em permanecer com o animal, ficará este responsável 
pela transferência de tutela do animal para outro tutor. 

Das Responsabilidades do Setor de Vigilância de Vetores e Zoonoses e 
Departamento de Proteção Animal 

O setor de vigilância de Vetores e Zoonoses poderá realizar o recolhimento de animais 
abandonados ou soltos, tais como: cães, gatos, cavalos e quaisquer outros animais 
domésticos ou domesticados, que será realizado no caso de denúncia, chamamento 
de emergência ou constatação de: 
1- atropelamento; 
II- debilidade motora; 
III- estado precário de saúde; 
V vítimas de maus-tratos; 

V- em situação de risco para outrem pela sua agressividade. 
VI- soltos ou abandonados nas vias públicas, urbanas ou rurais, quando for 
verificado que o mesmo não esteja castrado ou não haja identificação de seu tutor. 

De acordo com o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 936, a responsabilidade civil por 
danos causados por animais é presumidamente do dono ou detentor do animal, caso não 



comprove a culpa exclusiva da vítima ou força maior, sendo o papel do Estado dar 
suporte, realizar campanhas, e auxiliar a sociedade para que esses atos não aconteçam 

forma recorrente. 

Sendo assim, em caso de impossibilidade de identificação do tutor, o setor de Vigilância 
de Vetores e Zoonoses, em parceria com o Departamento de Proteção Animal, deverão 
acionar a Polícia Militar, onde será registrado Boletim de Ocorrência, constando a 
justificativa de intervenção do serviço pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal. 

Diante do fato e da constatação da emergência, em caso de animal de pequeno porte, 
acionar apoio de acordo com o contrato com a clínica Bombokâo Jaboticabal, telefones 
(16) 32037873 ou 98134-1397, empresa contratada pelo município. Todavia caso seja 
animal de grande porte, acionar o profissional veterinário (especialista em grande porte), e 
assim tomar as providências cabíveis segundo a conduta do profissional. A Secretaria 
Municipal de Saúde deverá ser comunicada, através do responsável pelo departamento 
de Vigilância em Saúde 
Por se tratar de emergência, para confecção de empenho, anexar a justificativa de 
solicitação do serviço, cópia do Boletim de Ocorrência, orçamento do prestador (pessoa 
física ou jurídica). Segundo as normas da Prefeitura, o prestador de serviços deverá 
aguardar a confecção do empenho a ser providenciado pelo Setor de Compras, e 
somente após emissão da Nota Fiscal. 

.íale ressaltar, que segundo a Lei 14.064 de 29/09/2020 as penas cominadas ao crime de 
maus tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato, foi alterada, passando a vigorar, 
de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda. 


