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EDITAL Nº 133/2022, 30 de agosto de 2022. 
 

EDITAL DE INSCRIÇÕES DE 
TUTORES, PROTETORES DE ANIMAIS 
E ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO 
ANIMAL PARA ESTERILIZAÇÃO DE 
CANINOS E FELINOS 

 

 
JORGE DARLEI WOLF, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as 

inscrições dos tutores, protetores de animais e entidades não governamentais de proteção 

animal – residentes e sediadas no Município, respectivamente – que desejarem efetuar a 

esterilização de caninos e felinos, conforme as condições estabelecidas neste Edital. 

As informações e esclarecimentos que se fizerem necessários para o atendimento do 

contido neste Edital estarão disponíveis, a partir da publicação do Aviso do Edital, das 08h 

às 11h e das 13h30 às 16h30, na Secretaria de Saúde e Assistência Social, sito na Rua 

Cel. Alfredo Steglich, 95 – Centro, Nova Petrópolis-RS, e pelo fone/Whatsapp: (54) 3298 

2650. 

I – DO OBJETO 

O objeto deste Edital consiste na inscrição de tutores, protetores de animais e/ou entidades 

não governamentais de proteção animal legalmente instituídas, interessados na 

esterilização de caninos e felinos. 

II- DO CADASTRAMENTO: 

Os documentos de inscrição deverão ser apresentados e protocolados na Secretaria de 

Saúde e Assistência Social, somente às quartas-feiras, até o dia 14 de dezembro de 2022, 

das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, com possibilidade de reabertura a partir de 13 de 

janeiro de 2023, conforme disponibilidade de recursos. 

Critérios para Participação no Programa perante o Município: 

a) Preenchimento da Ficha de Inscrição, constante no Anexo I do presente Edital. 

b) Estar incluso no CadÚnico e possuir renda mensal per capita de meio salário mínimo, 

ou comprovar renda mensal familiar de até 03 (três) salários mínimos; 

c) Residir no Município de Nova Petrópolis; 

d) Apresentação da documentação para habilitação, conforme previsto no item III do           Edital; 

e) Ser maior de idade. 

III – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

Tutor(a): 

a) Documento oficial com foto, constando RG e/ou CPF do tutor(a) do animal; Comprovante 

de residência atualizado em nome do tutor(a) do animal (conta de  energia elétrica, água, 

telefone, etc); 
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b) Folha de resumo do CadÚnico atualizado, se incluso; 

c) Comprovante de renda do tutor(a) e dos que residem na moradia. Servem como 

documentos: contracheque ou declaração de autônomo(a) (Anexo IV) ou declaração de 

desempregado (Anexo V); * Sujeito a análise. 

d) Declaração de Renda Grupo Familiar preenchida, Anexo VIII; 

e) Certidão negativa de débitos fiscais junto ao Município; 

§ 1º Considera-se como atualizado o comprovante de residência emitido nos últimos 60 

dias. 

§ 2º O comprovante de residência deverá ser em nome do requerente, caso ele não 

possua terá que preencher o modelo de declaração (Anexo II). 

§ 3º Quando se tratar de tutor(a) autônomo(a) deverá apresentar juntamente aos 

documentos acima relacionados, comprovante de declaração de imposto de renda ou 

declaração de isenção do imposto de renda (Anexo III). 

* A homologação está sujeita a fiscalização da Prefeitura no endereço cadastrado para 

comprovação de veracidade das informações. 

Protetor(a) Animal ou Entidade não Governamental de Proteção Animal: 

a) Cópia de CPF ou RG e/ou CNPJ; 

b) Cópia do comprovante de endereço do abrigo dos animais, em nome do protetor(a) animal 

ou voluntário(a) de ONG (conta de energia elétrica, água, telefone, etc); 

c) Declaração de protetor(a) animal (Anexo VI), ou declaração de entidade não 

governamental de proteção animal (Anexo VII); *Sujeito à análise. 

*A homologação está sujeita a fiscalização da Prefeitura no endereço cadastrado    para 

comprovação de veracidade das informações. 

IV – DAS OBRIGAÇÕES DO TUTOR(A): 

São obrigações do Tutor(a): 

a) manter o animal em plenas condições de saúde, a fim de torná-lo apto para  realizar 

o procedimento de esterilização; 

b) realizar os exames pré-operatórios, quando verificada a sua indispensabilidade  pelo 

médico veterinário,  às suas expensas; 

c) cumprir as orientações da Clínica Veterinária, no que tange à preparação do animal 

para realização do procedimento cirúrgico; 

d) levar o animal na data e horário agendados para a realização do procedimento  e retirá-

lo após a alta; 

e) levar o animal para retirada de pontos, de 07 a 10 dias após o procedimento cirúrgico, 

conforme orientação da Clínica Veterinária; 

f) quando necessário, administrar os medicamentos pós-operatórios discriminados e 

fornecidos pela Clínica Veterinária responsável, após a alta. Os medicamentos são relativos 

unicamente ao procedimento de esterilização; 

g) identificar o animal, através do uso de coleiras ou placas, contendo o nome e telefone 

para contato em caso de fuga. 

V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

a) Realizar o cadastramento e seleção dos beneficiários do programa de 

esterilização; 

b) Encaminhar as fichas de inscrição selecionadas à Clínica Veterinária 

responsável pelo procedimento de esterilização; 
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c) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços, objeto deste contrato, por  meio de 

um servidor especialmente designado para tal fim; 

d) Promover palestras educativas sobre bem estar animal, guarda responsável e  dos 

cuidados pós-operatórios. 

VI – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

a) Todos os documentos de habilitação devem ser apresentados para poder ser realizado 

o cadastramento; 

b) Não serão permitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições de quaisquer 

documentos. 

c) O procedimento se dará exclusivamente no animal inscrito; 

d) Todos os animais (cães e gatos) esterilizados deverão ser microchipados a partir de 

2023. 

e) A inscrição do animal no programa de esterilização não garante que o tutor(a) será 

contemplado(a) com o benefício. 

f) É resguardado o direito da Clínica Veterinária em não realizar a esterilização, por motivos 

clínicos sem que caiba qualquer ressarcimento ao tutor(a); 

g) Os casos omissos serão resolvidos pelas Secretarias responsáveis. 

 
Integram o presente Edital de Cadastramento os seguintes documentos:  

Anexo I: Ficha de Inscrição 

Anexo II: Declaração de Residência 

Anexo III: Declaração de Isenção de Imposto de Renda  

Anexo IV: Declaração de Autônomo(a) 

Anexo V: Declaração de Desempregado(a) e ou Sem Renda 

Anexo VI: Declaração de Protetor(a) Animal; 

Anexo VII: Entidade não Governamental de Proteção Animal; 

 Anexo VIII: Declaração de Renda Grupo Familiar 

 

VII – DAS PENALIDADES: 

O(A) tutor(a) que não cumprir com as obrigações estabelecidas no Item IV acarreta no 

dever de ressarcimento ao Município quanto aos custos do procedimento de esterilização 

e impossibilidade de inscrever-se em programas do Município pelo período de 01 (um) ano. 

 

VIII – CRITÉRIO DE ENCAMINHAMENTO: 

O encaminhamento dos animais à esterilização se dará conforme estabelecido no 

Programa de Esterilização e Microchipagem de Caninos e Felinos, limitados aos recursos 

financeiros disponíveis previstos conforme orçamento 2022 e observado o período de 

inscrição. 

IX- DO FORO: 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Petrópolis/RS, para dirimir eventuais dúvidas 

decorrentesdo presente Edital de Cadastramento. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente, na 
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Secretaria de Saúde e Assistência Social, Rua Cel. Alfredo Steglich, 95 – Centro, Nova 

Petrópolis-RS, pelo fone e/ou Whatsapp: (54) 3298 2650. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 30 de agosto de 

2022. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
 
 
 
 

JORGE DARLEI WOLF 
Prefeito Municipal 

BRUNO SEGER  

Secretário Municipal da Administração  

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/


 

 

* Uso da Clinica Responsável 

 
 

Dados do Animal 

Espécie : 

Nome : 

Pelagem : 

Sinais Particulares : 

Idade Aproximada : 

 

 

 Raça :  

 

 

Dados do Tutor (Proprietário) 

Origem :  

Nome : 

Telefone : 

Endereço : 

Bairro : 

CPF : 

Quantos cães ou gatos possui em casa : 

Renda do Responsável : 

 

Nome / Razão : 

Data Procedimento : 

Sexo do Animal : 

 

 

 Peso Efetivo :  

( ) Macho ( ) Fêmea 

 Termo de Ciência  

Na condição de tutor/responsável pelo  animal supracitado, AUTORIZO, desde já, a Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, através das clínicas veterinárias conveniadas para realizar o procedimento de castração do referido animal, 

bem como sua chipagem, para eventual identificação eletrônica. DECLARO sob as penas de a Lei ser verdadeiras as 

informações contidas neste formulário. Ainda, INFORMO estar ciente do conteúdo do Edital de Inscrição de Tutores, 

Protetores de Animais e Entidades não Governamentais, bem como estou ciente que o animal deverá ser levado por mim no 

dia agendado para o procedimento. ENTENDO ainda, que este formulário é a inscrição prévia no Programa, não estando 

ainda portando garantida a castração do animal. 

 

 
Nova Petrópolis/RS, de de 2022. 

 
 

 
Ass. do Tutor Responsável 

 

Campo de uso exclusivo do Setor para Autorização do Procedimento 
 
 

 
Assinatura 

( Carimbo e Assinatura ) 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CASTRAÇÃO 

Nº /2022 

Rua Cel. Alfredo Steglisch, 95 – Centro 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

 

 Celular :  

 

 

 RG :  
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ANEXO II - Declaração de Residência 
 
 
Eu (nome completo)    , 

Portador(a) do RG nº  CPF nº      

residente à   nº     

bairro: em Nova Petrópolis/RS, DECLARO, que o(a) Sr.(a):   

    

portador(a) do RG nº CPF nº   

interessado(a) em participar do Programa de Esterilização de Caninos e Felinos, reside no 

endereço:     

bairro: em   Nova   Petrópolis/RS,   por   ser meu/minha 

 , conforme comprovante de residência (água, luz, 

telefone, internet, etc.) em anexo. 

 
Nova Petrópolis, de de 202 . 

 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Código Penal – Falsidade Ideológica 

 
Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 
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ANEXO III: Declaração de Isenção de Imposto de Renda 
 
 
Eu (nome completo)     , 

Portador(a) do RG nº  CPF nº      

residente à    Nº   

bairro: em Nova Petrópolis/RS, interessado(a) em participar 

do Programa de Esterilização de Caninos e Felinos, DECLARO ser isento(a) da apresentação 

da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) no(s) exercício(s)  

 por não incorrer em nenhuma das hipóteses de 

obrigatoriedade estabelecidas pelas Instruções Normativas (IN) da Receita Federal do Brasil 

(RFB). Esta declaração está em conformidade com a IN RFB nº 1548/2015 e a Lei nº 

7.115/83*. 

Certifico ainda que as informações contidas neste documento são verdadeiras e estou ciente 

de que qualquer declaração falsa implica nas penalidades previstas em lei* 

 
Nova Petrópolis, de de 202 . 

 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
*Código Penal – Falsidade Ideológica 

 
Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 
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ANEXO IV: Declaração de Autônomo(a) 
 

 
Eu (nome completo)   , 

Portador(a) do RG nº CPF nº      

residente à  Nº    

bairro: CEP: Nova Petrópolis/RS, 

interessado(a) em participar do Programa de Esterilização de Caninos e Felinos, DECLARO 

para os devidos fins, que não mantenho vínculo empregatício com pessoa    física    ou    

jurídica,     mas     que     exerço     atividade     AUTÔNOMA de e recebo mensalmente 

rendimentos no valor aproximado de R$  . Certifico, ainda que as 

informações contidas neste documento são verdadeiras e estou ciente de que qualquer 

declaração falsa implica nas penalidades previstas em lei*. 

 
 
 

Nova Petrópolis, de de 202 . 
 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 

 
*Código Penal – Falsidade Ideológica 

 
Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 
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ANEXO V: Declaração de desempregado(a) e/ou Sem Renda 
 
 
 
Eu (nome completo)       , 

Portador(a) do RG nº   CPF nº        

residente à    Nº    

bairro:  CEP:   Nova Petrópolis/RS, 

interessado(a) em participar do Programa de Esterilização de Caninos e Felinos, DECLARO     

para    os    devidos    fins    que    me    encontro    desempregado(a) há (tempo) e 

não exerço nenhuma atividade remunerada, sendo meu sustento provido de/da/do/por  

   . Certifico ainda que as informações 

contidas nestedocumento são verdadeiras e estou ciente de que qualquer declaração falsa 

implica nas penalidades previstas em lei*. 

 

 
Nova Petrópolis, de de 202 . 

 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Código Penal – Falsidade Ideológica 

 
Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 
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ANEXO VI: Declaração de Protetor(a) Animal 
 
 

Eu (nome completo)      , 

Portador(a) do RG nº   CPF nº       

residente à    Nº    

bairro:  em Nova Petrópolis/RS, interessado(a) em participar 

do Programa de Esterilização de Caninos e Felinos, DECLARO que sou protetor(a) de animais 

independente, e que resgato cães e/ou gatos abandonados, dou assistência e os encaminho 

para adoção. Atualmente possuo animais sob minha guarda, sendo caninos 

e _ felinos e que os mesmos encontram-se visivelmente em bom estado de saúde e 

integridade física. Certifico, ainda, que as informações contidas nesse documento são 

verdadeiras e estou ciente de que qualquer declaração falsa implica nas penalidades 

previstas em lei*. 

 
Nova Petrópolis, de de 202 . 

 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Código Penal – Falsidade Ideológica 

 
Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS 
RIO GRANDE DO SUL 

Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 
Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo 

www.novapetropolis.rs.gov.br 

 

 

 
 

ANEXO VII: Declaração de Entidade não Governamental de Proteção Animal 
 
 

Eu (nome completo)     , 

Portador(a) do RG nº   CPF nº      

residente à    Nº   

bairro:  em Nova Petrópolis/RS, interessado(a) em participar 

do Programa de Esterilização de Caninos e Felinos, DECLARO que sou responsável por 

Entidade Não Governamental de Proteção Animal, e que resgato cães e/ou gatos 

abandonados, dou assistência e os encaminho para adoção. Atualmente possuo

 animais sob minha guarda, sendo caninos e 

          felinos e que os mesmos encontram-se visivelmente em bom estado de saúde e 

integridade física. Certifico, ainda, que as informações contidas nesse documento são 

verdadeiras e estou ciente de que qualquer declaração falsa implica nas penalidades previstas 

em lei*. 

 

 
Nova Petrópolis, de de 202 . 

 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
*Código Penal – Falsidade Ideológica 

 
Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 
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ANEXO VIII – Declaração de Renda do Grupo Familiar 
 
 

 
Eu (nome completo)  , 

Portador(a) do RG nº CPF nº    

Interessado(a) em participar do Programa de Esterilização de Caninos e Felinos, DECLARO, 

por meio desta, os membros que compõem meu grupo familiar e que residem no mesmo 

domicílio, conforme segue: 

 

N
º 

Nome do Membro 
Familiar/Grau de 
Parentesco 

Data 
Nascimen
to 

Situação 
Atual 

Remuneraç
ão Mensal 
Bruta R$ 

Comprova
nte 
anexo 

1      

2      

3 
     

4      

5      

6 
     

Obs.: Anexar comprovante de renda de todos os membros da família, comprovante de 
inscrição em programas sociais ou declaração de desemprego. 

 
Certifico, ainda, que as informações contidas nesse documento são verdadeiras e estou ciente 

de que qualquer declaração falsa implica nas penalidades previstas em lei*. 

 

 
Nova Petrópolis, de de 202 . 

 
 
 

Assinatura 
 

*Código Penal – Falsidade Ideológica 
 
Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 
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