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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

 

CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS NO 

MUNICÍPIO, INCLUINDO APREENSÃO, GUARDA TEMPORÁRIA E EUTANÁSIA DE ANIMAIS 

DOMÉSTICOS ERRANTES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTES NO MUNICIPIO DE OURO 

PRETO/MG. 

 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário e 

visando à proteção da saúde pública e de harmonização das ações de controle de animais de Ouro Preto, o 

setor de Controle de Zoonoses da Vigilância em Saúde requer a contratação de serviço especializado em 

controle populacional de animais no município, incluindo o recolhimento, guarda temporária, cuidados com a 

saúde e eutanásia de animais domésticos nas ruas de pequeno, médio e grande portes, na sede e nos 

distritos. 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

O crescimento populacional desenfreado de cães e gatos representa um problema de saúde pública 

e de bem-estar animal, devido principalmente à associação com a possibilidade de transmissão de zoonoses, 

enfermidades naturalmente transmissíveis entre animais e seres humanos. Há também o risco de agressão 

por mordidas e arranhaduras, principalmente em idosos e crianças. Some-se a isto, outro prejuízo difícil de 

ser quantificado e medido: o trauma psicológico destas pessoas agredidas por cães.  Animais de grande e 

médio portes também são potenciais transmissores de zoonoses e causadores de acidentes, especialmente 

os de trânsito. 

 A Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo suprir a demanda de serviço de controle 

populacional de animais no município de Ouro Preto, pela execução do recolhimento, guarda temporária, 

cuidados com a saúde e eutanásia de animais nas ruas de pequeno, médio e grande porte não procurados 

pelos proprietários, conforme determinação legal. 

 

3 – OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Registro de preço para contratação de serviço especializado de natureza continua, em controle 

populacional de animais no município de Ouro Preto, através de recolhimento, guarda temporária, cuidados 

com a saúde e eutanásia de animais domésticos nas ruas de pequeno, médio e grande porte, com a franquia 

de até 60 animais de pequeno porte (cães e/ou gatos) e 15 animais de médio e/ou grande porte (caprinos, 

ovinos, suínos e eqüinos). O excedente além da franquia será cobrado à parte, a partir do 61° animal de 

pequeno porte até o 100° e do 16° animal de médio e/ou grande porte até o 30°.  
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4 – PRAZO DO REGISTRO DE PREÇO 

 

O prazo de vigência do registro de preço será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata do 

Registro.  

 

5 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

 O Contratado deverá obrigatoriamente observar as seguintes especificações: 

 

5.1 – APREENSÃO E TRANSPORTE 

 

5.1.1 – Recolhimento 

Por recolhimento, entende-se tanto o atendimento às solicitações da população para o recolhimento 

de animais nas ruas nas proximidades de sua comunidade, em vias públicas, quanto os procedimentos de 

recolhimento dos espécimes encontrados em áreas comprometidas por notificações de focos de zoonoses ou 

por serem caracterizadas como áreas de risco de zoonoses. 

Animais encontrados soltos, sem supervisão, considerados como risco à saúde e segurança da 

população, incluem-se entre os que sejam: 

 Doentes (em incubação, com doença já manifestada ou convalescença) ou portadores de enfermidades 

espécie-específicas ou zoonoses; 

 Agressivos; 

 Promotores de agravos físicos (mordeduras, arranhaduras) pelos quais possam ser disseminados agentes 

etiológicos de doenças, produzidas lesões temporárias ou definitivas, incapacitantes ou deformantes; 

causadores de danos ao meio ambiente, tais como competidores naturais com outras espécies, ameaçando-

as ou levando-as à extinção; 

 Em sofrimento (apresentando fraturas, hemorragias, impossibilidade de locomoção, mutilação, feridas 

extensas ou profundas e prolapsos, envenenados, entre outros); 

 Invasores de propriedades particulares; e 

 Em risco (rinhas, facilitadores de acidentes de trânsito, atropelamentos, fêmeas com filhotes, ninhadas, 

entre outros). 

 

5.1.1.1 – Forma de Execução 

 

Os funcionários deverão ser treinados para efetuarem a coleta de acordo com os Artigos 2º e 3º da 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais – UNESCO, 27 de janeiro de 1978. É fundamental que as 

equipes de trabalho, principalmente os auxiliares e médico(s) veterinário(s), sejam capacitadas em manejo 

etológico e comportamento e bem-estar animal. A adoção de medidas que visem o bem-estar animal é de 

suma importância, durante todos os procedimentos de recolhimento, desde o acesso ao animal até o destino 

final, a fim de lhes proporcionar tranqüilidade, sem comprometimento de sua saúde e a dos membros das 

equipes de trabalho. Portanto, é necessário: 
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 Que o roteiro seja planejado considerando o horário e a temperatura ambiente, além da distância para 

reduzir o tempo de permanência dos animais no veículo; 

 Que o veículo seja estacionado a certa distância (aproximadamente 50 metros) do animal a ser recolhido 

para não assustá-lo; 

 Que, ao chegarem ao local de recolhimento do animal, os funcionários sempre se identifiquem (nome e 

função) aos munícipes presentes, bem como informem o motivo que ensejou sua ida, antes de realizarem os 

procedimentos; 

 Que, antes de recolherem o animal, os funcionários averigúem a existência de um proprietário ou 

responsável pelo animal, de um lar ou se é um animal da comunidade; 

 Que, em cada situação, seja avaliado o comportamento do animal a ser recolhido, para a escolha da 

melhor forma de manejo. O funcionário deve optar por uma aproximação lenta, devendo se manter tranqüilo, 

sem fazer barulho ou movimentos bruscos. Deve verificar, inicialmente, a possibilidade do animal se 

aproximar ou ser atraído por meio de iscas (alimento) e sempre se dirigir ao animal em voz baixa; 

 Que a contenção de cães seja feita, preferencialmente, por meio de guia/corda de algodão macio, 

deixando o animal conduzir o funcionário por alguns minutos (o funcionário acompanha o animal) e, depois, o 

funcionário o guia até o veículo ou proceda à colocação de mordaça; 

 Que o animal seja conduzido por meio de guia/corda de algodão macio até o carro, sendo colocado 

dentro da caixa de transporte, gaiola ou compartimento especifico do veículo destinado ao transporte de 

animais e, só então, a guia deve ser retirada. Como a maior parte dos animais é socializada, esse 

procedimento deverá ser adotado na maioria dos casos. Esse procedimento também deverá ser utilizado 

para o desembarque dos animais e alojamento nos canis; 

 Que o uso do “laço” seja proibido, pois é atitude agressiva e desnecessária, que torna os animais mais 

estressados e agressivos, aumentando o risco de acidentes nas ruas e em sua condução ao veiculo, 

dificultando a contenção no transporte, ferindo muitas vezes os animais e criando cena condenável pela 

comunidade; 

 Que o uso de cambão ocorra somente no caso de cães agressivos ou de comportamento violento, sendo 

que o animal deverá ser conduzido pelo funcionário por meio do cambão, nunca arrastado. Nestes casos, 

ao chegar próximo ao veículo, a gaiola ou a caixa de transporte deve ser colocada no chão e o animal 

conduzido com o cambão para dentro da mesma. Após a retirada do cambão e fechamento completo da 

porta, a caixa de transporte deverá ser acomodada e fixada dentro do veículo; 

 Que, no caso de gatos, a gaiola ou caixa de transporte seja conduzida pelos funcionários até o local do 

recolhimento, facilitando a acomodação do animal. Os gatos devem ser colocados cuidadosamente nas 

gaiolas ou caixas e levados até o veículo, reduzindo-se desta forma o risco de fugas e de acidentes; 

 Que, no caso de animais muito agressivos ou assustados, a gaiola ou caixa de transporte seja recoberta 

com pano, deixando seu interior mais escuro, o que reduz o estresse do animal; 

 Que, no caso de recolhimento de filhotes (cães e gatos) e de gatos adultos estes sejam recolhidos 

manualmente ou com uso de redes, luvas e/ou puçás, sendo reprovável o uso de cambão. 

 

 

5.1.1.2 – Método 

 

Deverá ser criado um zoneamento do município onde as rotas seguirão prioridades e horários 

alternados de acordo com a demanda (locais com maior incidência de animais) e atendimento às solicitações 
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advindas do Setor de Zoonoses. O recolhimento coletas de animais atenderão não só à sede, mas também 

aos distritos do município de Ouro Preto.  

 

5.1.1.3 – Equipamentos de recolhimento, contenção e manejo 

 Guia/corda de contenção (tirei o laço, não se usa mais) 

 Mordaça 

 Cambão 

 Puçá 

 Rede com aro e sem aro 

 Mão mecânica 

 Zarabatana 

 Luvas 

 Gaiola ou caixa de transporte 

 Gaiola para contenção 

 Armadilha 

 Focinheiras 

 Leitora de microchip 
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5.1.2 – Transporte 

5.1.2.1 – Veículos 

Faz-se necessário que: 

 Os veículos estejam em perfeitas condições para utilização e corretamente higienizados; 

 Contenham tranca de segurança e piso antiderrapante, com sistema de drenagem para assepsia. 

 O compartimento específico destinado ao transporte de animais (carroceria) seja fechado com baú de ferro 

ou alumínio, com sistema de ventilação permanente para circulação de ar, proporcionando conforto e segurança, 

e seja adaptado para desembarque no local de alojamento dos animais recolhidos; 

 A altura do veículo seja compatível com a atividade, considerando-se aspectos ergonômicos, no embarque e 

desembarque dos animais; 

 O veículo exiba identificação do órgão a que pertence (logotipo, nome), telefone e endereço; 

 Para o recolhimento de animais de pequeno e médio porte recomenda-se veículo leve, do tipo Fiorino ou com 

características similares. Já para a coleta de animais de grande porte, é necessário veículo do tipo caminhonete 

ou carretinha com reboque, específica para o transporte de equinos e bovinos. O carro atual da empresa para 

recolhimento dos animais, tanto de pequeno como de grande porte, é inadequado e não se encaixa na descrição 

pedida pelo termo de referência. 

 

 

5.1.2.2 – Manejo para o transporte de animais 

 

Exige-se: 

 Transportar pequeno número de animais, não excedendo a capacidade prevista; 

 Evitar a permanência prolongada dos animais nos veículos; 

 Que os cães sejam transportados em caixas/gaiolas ou compartimentos individuais, de tamanho adequado ao 

porte, permitindo que possam realizar pequenos movimentos de acomodação no seu interior; 

 Que as gaiolas ou caixas de transporte possam ser removíveis e, durante o transporte, mantidas fixas no 

veículo; 

 Que os gatos sejam transportados apenas em gaiolas ou caixas de transporte, nunca soltos nos 

compartimentos específicos destinados ao transporte de animais dos veículos; 

 Que não sejam transportadas espécies diferentes na mesma viagem; 

 Que as mães sejam mantidas com as ninhadas; 

 Que animais acidentados, com suspeita de doenças infecto-contagiosas, feridos, idosos ou cegos sejam 

rapidamente encaminhados para o local de alojamento; 

 Que a atenção e cuidados sejam intensificados durante o recolhimento, transporte e desembarque no caso 

de: 

 Animais de porte grande, ansiosos ou agressivos; 

 Cadelas e gatas visivelmente prenhes ou acompanhadas de filhotes; 

 Animais doentes, em sofrimento, impossibilitados de andar ou de permanecer em pé; 

 Felinos. 

 O transporte deverá ser efetuado a fim de garantir que se realize de forma segura, tranqüila, evitando 

ruídos e movimentos bruscos, reduzindo situações de estresse, acidentes ou fugas. 
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5.2 - LOCALIZAÇÃO/CARACTERISTICAS DO TERRENO 
 
Abastecido de energia elétrica, água e instalações telefônicas e internet de forma a atender à demanda; 
 
Dispor de rede de esgoto apropriada, ou outra forma de destino tecnicamente viável, evitando-se a contaminação 
ambiental; 
 
Distante de mananciais e áreas com risco de inundação; 
 
Áreas que possuam lençol freático profundo; 
 
Considerar acréscimo mínimo de 100% à área de construção, para efeito de cálculo da área do terreno; 
 
A área do terreno deve ser suficiente para garantir o acesso e manobra de caminhão de médio porte; 
 
De fácil acesso à comunidade para a qual a instituição prestará seus serviços, por vias públicas em condições 
permanentes de uso; 
 
Distante de áreas densamente povoadas, de forma a evitar incômodos à vizinhança; 
 
Distante de fontes de poluição sonora. 

 

5.2.1 – GUARDA TEMPORÁRIA DOS ANIMAIS 

Os animais recolhidos devem ser mantidos de forma a evitar estresse, acidentes, fugas e transmissão de 

doenças, e em condições que lhes assegurem bem-estar. Pode-se considerar bem-estar de grupos de animais o 

atendimento às necessidades físicas (exercícios, interações etc.), mentais (presença de outros animais - para 

animais gregários; da mãe - no caso de filhotes; etc.) e naturais (expressar o comportamento normal), utilizando-

se o conceito das Seis Liberdades: 

 Livre de fome e sede (considerando a alimentação específica para a espécie considerada); 

 Livre de desconforto (respeitados aspectos sociais da espécie - liderança/submissão, território, exercícios 

etc.); 

 Livre de dor, lesões e doenças; 

 Livre para expressar comportamento normal (considerando o que for socialmente aceitos) 

 Livre de medo e estresse. 

 Livre de exposição a intempéries climáticas. (?) 

Após o recolhimento, os animais deverão ser encaminhados para ambiente seguro, previamente 

existente, e dentro das normas dos Centros de Controle de Zoonoses (CCZs) Federais, ou seja, de acordo com a 

legislação FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.  

Para aprovação do local de guarda temporária dos animais, é necessária a emissão de laudo de vistoria 

feito pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e pelo Conselho Regional de Medicina 
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Veterinária de Minas Gerais – CRMV-MG. Esta vistoria será feita em até 30 (trinta) dias após início da prestação 

de serviço. O requerimento para a vistoria deve ser feito junto à Gerência Regional de Saúde de Belo Horizonte 

(GRS/BH). O prazo para obtenção do Alvará Sanitário será aquele determinado pela SES-MG, contado a partir 

da vistoria desta e do CRMV-MG. 

5.2.2 – Desembarque e Triagem 

A triagem e a avaliação dos animais deverão ser realizadas por médico veterinário, preferencialmente no 

momento do desembarque, sendo obrigatória a separação de animais promotores de agravos em seres 

humanos. É necessário que: 

 Os cães sejam levados, do veículo até o canil de destino, nas próprias caixas de transporte ou gaiolas e, 

quando não for possível, que sejam contidos por meio da guia de corda com imobilização do focinho e 

transportados por meio de guia/corda de algodão macio até o carro, até o canil; 

 Os gatos sejam levados até os gatis nas caixas de transporte ou gaiolas; 

 Sejam mantidos juntos nos alojamentos: 

 Fêmeas com filhotes; 

 Animais de ninhadas; 

 Animais parceiros. 

 Sejam mantidos em canis ou gatis individuais: 

 Fêmeas em estado de gestação evidente; 

 Filhotes com até 90 dias de idade; 

 Animais de comportamento agressivo com outros animais; 

 Animais com doenças infectocontagiosas. 

 Animais em sofrimento sejam avaliados por médico veterinário, imediatamente após o desembarque, para 

definição de conduta (encaminhamento para tratamento ou eutanásia imediata); 

 A eutanásia imediata seja indicada para: 

 Animais em sofrimento, tais como os que apresentem fraturas, hemorragias, impossibilidade de 

locomoção, mutilação, feridas extensas ou profundas, prolapsos, entre outros; 

 Filhotes lactentes sem as mães. 

 Quando não houver canis ou gatis individuais, os animais devem ser separados da seguinte forma: 

 Animais registrados e identificados; 

 Machos adultos; 

 Fêmeas adultas (atenção especial para fêmeas no cio). 

5.2.3 – Alojamento 

Os animais deverão ser colocados em baias, onde receberão alimentação (conforme indicação), quando 

serão observados durante o período da guarda, recebendo tratamento (banho com solução antipulgas e 

carrapaticida, tosa, corte das unhas e etc.), prevendo-se supostas devoluções e cadastro no programa de 

adoção ou doações a instituições cadastradas. A retirada dos animais da guarda estará condicionada a 

assinatura do Termo de Adoção/Resgate. 
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5.2.4 – Alimentação 

 

Ração comercial de boa qualidade, fornecida, no mínimo, duas vezes ao dia, de forma que todos os 

animais tenham acesso a ela. Deve ser específica para cada espécie e faixa etária. Água limpa e fresca deve 

estar disponível permanentemente (ad libitum). Os comedouros e bebedouros deverão ser lavados, diariamente, 

com sabão ou detergente neutro e água limpa. 

As embalagens de ração deverão ser acondicionadas conforme praxe do fabricante garantindo sua 

integridade durante o transporte, estocagem, até o uso. Deverão ainda estar rotuladas conforme legislação em 

vigor e atender aos dispositivos da Lei nº. 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações 

pertinentes.  

 O uso de recipientes devidamente fechados para a estocagem de ração é aconselhável, mediante a 

aproximação de roedores, potenciais contaminadores de zoonoses. 

 

5.2.5 – Manejo 

 

Faz-se necessário que: 

 

 Os animais devam ficar em quarentena por no mínimo 15 dias, em local destinado somente para este 
fim. Deverão ser observados no mínimo duas vezes ao dia, tanto pelo veterinário quanto pelos funcionários 
auxiliares, para verificar as condições de saúde, comportamento e bem-estar; 

 Os animais recolhidos deverão passar por exame clínico e exames laboratoriais, realizados por médico 

veterinário. 

 Os cães devam ser submetidos aos exames de leishmaniose e cinomose, imediatamente após sua chegada 

no abrigo. No caso de serem positivos para leishmaniose, esses deverão ser eutanasiados e se forem positivos 

para cinomose, o médico veterinário deverá avaliar o quadro clínico do animal e avaliar a possibilidade da 

eutanásia ou tratamento, separando esse animal dos outros cães por no mínimo 21 dias; 

 Os animais sejam observados no mínimo duas vezes ao dia, tanto pelo veterinário quanto pelos funcionários 

auxiliares, para verificar as condições de saúde, comportamento e bem-estar; 

 Durante todos os procedimentos de manejo, as pessoas evitem ruídos desnecessários, inclusive falando em 

tom de voz baixo, tranqüilo e amigável, e sem movimentos bruscos; 

 Os animais de comportamento dominante, alojados em canis coletivos, que não permitam aos demais se 

alimentarem, sejam separados do grupo e mantidos em canis individuais; 

 Os canis permitam o contato visual entre os cães; 

 Os cães de temperamento tranqüilo possam ser levados a passear, com coleira e guia, ou permanecer em 

locais de convívio, específicos para esta finalidade; 

 Os gatos e cães tenham acesso ao sol, pelo menos uma hora por dia; (neste caso o abrigo deverá ter solário 

ou os animais terem acesso a uma área aberta, lembro que hoje não é possível abrigar gatos no chamado CCZ, 

para o Raul concorrer novamente à licitação deverá construir um gatil). 

 Todos os animais saudáveis deverão ser esterilizados antes de serem colocados para adoção. 
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5.2.6 – Higienização 

 

A higienização de viaturas, gaiolas, caixas de transporte e demais equipamentos de manejo deverá ser 

realizada após cada uso ou sempre que necessário, observando-se os seguintes procedimentos: 

 Remover previamente os resíduos (fezes, emese, ração, entre outros), embalar, acondicionar e destinar à 

coleta de acordo com a legislação vigente; 

 Lavar com água limpa, com jatos sob pressão e sabão ou detergente neutros; 

 Proceder à desinfecção com produtos à base de hipoclorito de sódio 2,5% ou derivados de amônia 

quaternária. 

 Proceder a pulverização três vezes por semana de produtos a base de Amitraz 12,5 g/100,0 ml ou produto 

com eficácia e segurança semelhantes ou superiores. 

 Os animais deverão ser retirados antes de iniciar os procedimentos de limpeza e só sejam recolocados após 

a completa secagem do ambiente.  

 È necessário que: 

 A limpeza seja realizada, no mínimo, duas vezes ao dia ou quantas vezes forem necessárias; 

recomendando-se o uso de sabão ou detergente neutros e enxágüe criterioso;  

 Após a saída definitiva do animal, seja usada vassoura de fogo para eliminação de ectoparasitas, etc.; 

 Os ambientes de alojamento dos animais e caixas/bandejas de areia higiênica dos gatos devem ser limpos 

toda a vez que forem observados resíduos de fezes, urina e outros detritos. Nos comedouros e bebedouros, não 

deve existir deposição de fezes e urina e, caso aconteça, a localização dos mesmos deverá ser revista, 

impedindo que tal situação persista. 

 Todas as dependências de alojamento sejam vistoriadas, no mínimo, duas vezes ao dia; 

 Animais mortos durante o período de internação sejam encaminhados para diagnóstico de raiva, além de 

outros exames complementares considerados necessários. 

 

 

5.2.7 – Da identificação dos animais 

 

Os animais recolhidos deverão ser identificados após triagem por parte do veterinário através de 

microchips próprios para cães e gatos, devendo ainda ser fotografados. 

Obs.: As fotos dos animais deverão ser encaminhadas diariamente para o setor de zoonoses, por e-mail 

indicado pelo gestor do contrato e/ou por outro meio eletrônico, como Pen-Drives, CDs e etc.  

 

5.3 – DESTINAÇÃO 

Os destinos previstos para os animais recolhidos em logradouros públicos ou invasores são: 

 Resgate ou devolução para o proprietário ou responsável pelo animal; 

 Adoção; 

 Doação a entidades de proteção animal que visem o bem-estar animal; (tirar instituições filantrópicas e  

pesquisa, doar animais para pesquisa não é mais aceitável) 
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 Eutanásia. 

 

5.3.1 – Resgate 

 

Entende-se por resgate a restituição do animal ao seu proprietário ou responsável. O prazo para resgate 

obedecerá à legislação municipal vigente.  

A empresa preencherá um formulário próprio contendo os dados do animal e de seu proprietário. Daí, o 

proprietário se encaminhará à Vigilância em Saúde, na Secretaria de Saúde, com este formulário, que será 

arquivado. Um documento será preenchido para pagamento de taxa, junto à Secretaria de Fazenda, conforme 

legislação municipal vigente. O resgate do animal está condicionado a este pagamento, e apenas sua 

comprovação permitirá a liberação do animal. 

 

 

5.3.2 – Adoção 

 

Adoção é a aceitação voluntária e legal de animais não resgatados por cidadãos que se comprometam a 

mantê-los, segundo os preceitos da propriedade, posse ou guarda responsável. Serão destinados à adoção os 

animais que não tenham sido resgatados dentro do prazo estabelecido em legislação municipal. 

Os animais destinados à adoção deverão: 

 Ser submetidos a exame clínico para que seja atestado aparentar boas condições gerais de saúde; 

 Ser submetidos a um período de quarentena especificado pelo médico veterinário responsável pelo órgão de 

controle de zoonoses/animal, após adoção, sob a tutela do adotante; 

 Estar socializados, em conformidade com sua idade; 

 Estar vacinados contra a raiva; (e a espécie-específica?) 

 Estar registrados e identificados por meio de microchip; 

 Estar esterilizados;. 

Animais que apresentarem características como as referidas abaixo não devem ser disponibilizados para 

adoção: 

 Histórico de mordeduras ou outros agravos produzidos contra seres humanos ou outros animais; 

 Histórico de envolvimento com animal raivoso; 

 Sinais ou sintomas de doenças degenerativas, fraturas, ferimentos graves e recentes e; 

 Sinais ou sintomas de doenças infectocontagiosas e parasitárias que ofereçam risco de comprometimento da 

saúde de humanos e/ou outros animais, bem como ambiental. 

O munícipe adotante deverá receber informações sobre comportamento de cães ou gatos, conforme o caso, 

cuidados inerentes à interação com animais e responsabilidades pela adoção e pela opção de ter um animal. 

Deve-se averiguar se há espaço suficiente no local em que o animal permanecerá. Deverá, ainda, assinar um 

Termo de Responsabilidade pelo animal. 

 

5.3.3 – Doação (tirei a doação para instituição de pesquisa) 
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Os animais também podem ser doados a entidades de proteção animal que possuam programas de 

adoção. Os abrigos e entidades devem oferecer todas as condições necessárias para o bem-estar dos animais. 

5.3.4 – Eutanásia 

 

O método de eutanásia deve garantir perda da consciência de forma rápida, precedendo qualquer 

experiência emocional ou física desagradável, seguida de parada cardíaca e respiratória e perda da função 

cerebral. Os requisitos necessários para os procedimentos de eutanásia são: 

 Perda da consciência sem causar dor, estresse, ansiedade, sofrimento físico e mental; 

 Tempo até inconsciência de até 30 segundos; 

 Eficácia do método escolhido; 

 Segurança para os operadores; 

 Irreversibilidade do método; 

 Compatibilidade com a espécie, idade, estado de saúde, comportamento e condição do animal. 

Os animais indicados à eutanásia receberão tratamento de acordo com a Resolução nº. 714, de 20 de 

junho de 2002 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, alterada pela Resolução nº. 876, de 15 de fevereiro 

de 2008 que reza: A resolução atual do CFMV que trata da eutanásia é a resolução 1000/2012, não alterou muita 

coisa, mas favor dar uma olhada e trocar essa informação. 

Capítulo I – Das Normas Gerais 

Art.2º. A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal estiver ameaçado, sendo um meio de 

eliminar a dor, o estresse ou o sofrimento dos animais, os quais não podem ser aliviados por meio de 

analgésicos, sedativos ou de outros tratamentos, ou, ainda o animal constituir ameaça à saúde pública, ou for 

objeto de ensino ou pesquisa. 

Parágrafo único: É obrigatória a participação do Médico Veterinário como responsável pela eutanásia em todas 

as pesquisas que envolvam animais. 

Art.4º. Os animais deverão ser submetidos à eutanásia em ambiente tranqüilo e adequado, longe dos outros 

animais e do alojamento dos mesmos. 

Art.7º. Os procedimentos de eutanásia se mal empregados, estão sujeitos à Legislação Federal de Crimes 

Ambientais. 

Continua... 

É em conformidade com o Art.3º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais – UNESCO – em sessão 

realizada em Bruxelas, Bélgica, em 27 de janeiro de 1978: 

1. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis. 

2. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar 

angústia. 

Observação: diante do exposto não será admitida eutanásia por agressão física mecânica ou Câmara de 

Gás. 

É essencial que: 

 No momento da eutanásia, o manejo e o trato com o animal sejam respeitosos e o ambiente tranqüilo e 

silencioso, com o menor número de pessoas e ausência de outros animais; 
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 Cada animal seja conduzido individualmente ao local específico para o procedimento e, somente quando o 

corpo deste for retirado da sala e realizada a limpeza simples da mesa e piso, que o próximo animal seja 

conduzido ao local; 

 Os animais mais dóceis sejam encaminhados em primeiro lugar, pois a liberação de feromônios de alarme e 

a vocalização podem gerar ansiedade e medo nos demais; 

 Os animais sejam conduzidos preferencialmente pelo funcionário que interagiu com eles durante os dias 

anteriores, evitando pessoas desconhecidas durante a realização do procedimento; 

 Os animais sejam conduzidos através de guia, maca ou cambão, conforme indicado no momento para cada 

animal. Quando necessário, o animal deve ser previamente sedado no canil, como é o caso de cães muito 

agressivos ou agitados, ou ser feito o uso de dardo ou zarabatana. 

 Caso se opte pela eutanásia em mesa, deve-se solicitar o auxílio de um funcionário para animais de maior 

porte a serem levantados; 

 A condução e a apresentação do animal para o médico veterinário que executará a eutanásia sejam feitas de 

maneira que facilite a administração do fármaco, prevenindo o estresse; 

 Na impossibilidade de se colocar cães muito pesados na mesa, a eutanásia pode ser feita sobre o piso, 

tomando-se o cuidado de forrá-lo com um saco plástico, sob a região venosa a ser puncionada para que não 

haja contaminação local com o sangue que possa escorrer durante a realização do procedimento; 

 No caso de proprietários que permaneçam com seus animais, deve ser recomendada sua permanência junto 

ao animal até o término dos procedimentos ou até que o animal perca a consciência; 

 Seja oferecida a oportunidade para que o proprietário se despeça do animal; 

 O corpo seja embalado de acordo com as normas sanitárias, depois de constatado o óbito, pelo médico 

veterinário, e somente após a saída do proprietário, caso este tenha acompanhado o procedimento; 

 Os gatos sejam encaminhados para a sala de eutanásia em gaiolas cobertas com pano ou em caixas de 

transporte, mantendo pouca luminosidade no local onde estão, bem como com o máximo de silêncio; 

 Os gatos, após a tranqüilizarão/sedação, sejam recolocados nas gaiolas cobertas com pano ou em caixas de 

transporte; 

 Outro animal só seja conduzido para a sala após o acondicionamento e a remoção do cadáver do animal que 

o antecedeu e seja feita limpeza do local; 

 A sala de eutanásia esteja separada fisicamente das áreas de canis ou gatis e de áreas de permanência de 

funcionários e público; 

 O uso de mesa de inox e a higienização após cada procedimento com produtos específicos para esta 

finalidade. 

 

“O fato de um animal estar aguardando a eutanásia não impede que os funcionários 

interajam com eles e lhes proporcionem os melhores momentos possíveis”. 

 

Deverão ser coletadas três amostras por mês de cabeças de cães destinados à eutanásia com intuito de 

estabelecer vigilância quanto à circulação do vírus rábico no município de Ouro Preto. A coleta deverá ser 
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efetuada pelo veterinário responsável pelo projeto cabendo à Vigilância Epidemiológica o envio das cabeças para 

diagnóstico laboratorial. 

 

5.4 – EQÜÍDEOS 

Muitas vezes os eqüídeos não são adequadamente mantidos/alojados, evadindo-se e envolvendo-se em 

acidentes diversos, por não serem submetidos a controle pelos proprietários, durante o deslocamento em vias e 

logradouros públicos, colocando em risco, além dos próprios animais, a população humana e outros animais. Em 

outras situações, é comum que esses animais sejam abandonados, submetidos a maus-tratos, ficando sujeitos a 

enfermidades e agravos diversos. 

 

 

 

5.4.1 – Procedimentos 

O atendimento de ocorrências que envolvam eqüídeos, em área urbana ou rural, deve ser prestado no 

menor período de tempo. Recomenda-se a triagem no serviço de atendimento, estabelecimento de prioridades 

de acordo com procedimentos em emergência, urgência ou rotina e encaminhamento imediato da notificação 

para o médico veterinário, para definição dos procedimentos específicos necessários. 

Em caso de acidentes envolvendo eqüídeos nos quais se constatem lesões graves, alteração de 

comportamento ou que impeçam a locomoção ou movimentação do animal, o atendimento deverá ser realizado 

tão rápido quanto possível, minimizando o sofrimento do animal e o impacto negativo na comunidade. Nestes 

casos, um médico veterinário, obrigatoriamente, deverá estar presente no local de atendimento. 

Quando for constatada a necessidade de eutanásia, esta deverá ser realizada no local, sem que se 

proceda a remoção do animal. Em casos em que a eutanásia não for indicada, o transporte do animal deverá ser 

para dependências especificas para guarda/alojamento de eqüídeos. 

5.4.2 – Aproximação e contenção 

Recomenda-se a aproximação pela frente e abordagem lenta pela lateral do animal, de forma que este 

possa ver o funcionário e que seja usado tom de voz baixo. O funcionário deve estar munido de uma corda ou 

cabresto de material flexível e macio, com comprimento compatível para contenção. Ele deve tocar o eqüídeo, 

inicialmente, na parte caudal do pescoço (próximo à região da cernelha/paleta), colocar a corda ao redor, 

segurando as duas partes e, posteriormente, colocar ou fazer com a corda um cabresto para conter a cabeça do 

animal. Manter-se sempre atento à movimentação do animal. 
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Em locais abertos, com pequeno número de animais, é recomendável oferecer algum tipo de alimento 

para aproximar-se ou atraí-lo a um local mais restrito. Se houver um grande número de animais, a oferta de 

alimento é desaconselhada porque poderá causar agitação no grupo e dificultar a contenção do animal desejado. 

No caso de animais agitados, o emprego de cachimbo pode auxiliar a contenção para avaliação do 

estado geral do animal, de lesões e administração de fármacos. O emprego deste equipamento de contenção 

não deve ultrapassar cinco minutos. Se o animal ainda continuar muito assustado, o uso de venda de tecido 

escuro, resistente e macio poderá auxiliar na contenção.  

Também poderão ser utilizadas outras técnicas de contenção como a “mão de amigo”, “paletó”, “travão” 

ou o “método nacional de contenção”, quer de forma isolada ou associadas com outros métodos, para auxiliar 

esta manobra de manejo dos eqüídeos. 

5.4.3 – Abordagem de animais jovens 

Para esses animais, os cuidados devem ser redobrados. Eles são muito agitados e ágeis e a contenção 

deve ser realizada, quando possível, na presença da mãe do animal. 

 

 

5.4.4 – Recursos mínimos necessários 

 

 Veículo projetado de forma adequada para o embarque, desembarque e transporte do animal, respeitando-se 

as disposições para transporte de carga viva. (O CARRO HOJE NÃO É ADEQUADO, A ALTURA DO TETO NÃO 

PERMITE AO ANIMAL ENTRAR NO VEÍCULO DE FORMA CONFORTÁVEL E MUITO MENOS SER 

TRANSPORTADO ATÉ O CCZ) 

 Equipamentos de proteção individual e outros complementares, tais como botas de cano alto, luvas de 

procedimento, luvas de raspa, macacão ou uniforme. 

 Equipamentos de contenção física: (cabrestos, laço, cordas, cachimbo ou pito, iscas, balde, lona para auxílio 

do recolhimento do animal caído, barrigueira). 

 Produtos e materiais para contenção química, incluindo fármacos para analgesia, tranquilização, sedação e 

eutanásia, além de seringas, agulhas, equipos, suporte manual para soro, biombo ou similar, lanterna, leitor de 

microchip e outros, adequados à espécie e aos procedimentos. 

 

5.4.5 – Transporte e remoção de animais vivos 

O animal somente poderá ser recolhido e transportado quando apresentar condições de locomoção 

normal, e desde que esse procedimento não cause sofrimento e/ou dor. No caso de éguas com potros, o manejo 

para o transporte deverá ser feito cuidadosamente, para que o embarque ocorra em segurança e o potro 

acompanhe a mãe. 
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5.4.6 – Eutanásia em eqüídeos 

É necessário que um funcionário permaneça sempre contendo a cabeça do animal, mantendo o cabo do 

cabresto curto, durante a administração da medicação anestésica. Quando o animal estiver em pé, o funcionário 

deverá amparar a cabeça durante a queda, de forma a auxiliar o decúbito do animal e minimizar o impacto no 

solo. 

Ao se optar pela eutanásia no local em que o animal estiver deve-se: 

 Avaliar as condições gerais do local, estado físico e comportamento do animal, número e faixa etária das 

pessoas presentes, de forma a evitar comportamentos indesejados durante a realização dos procedimentos. 

 Esclarecer a comunidade presente sobre as ações que serão realizadas, visando minimizar o impacto 

emocional e a ocorrência de acidentes. 

 Realizar contenção prévia do animal, garantindo a segurança dos observadores e operadores. 

 Proteger o piso, sob a região venosa a ser puncionada com um saco plástico branco leitoso, para que não 

haja contaminação ambiental. 

 Avaliar a necessidade de serviço complementar específico (trânsito, segurança pública, entre outros) para 

garantir a realização adequada do procedimento e manter a segurança em vias de deslocamento de veículos. 

 Isolar a área previamente com EPI de uso coletivo (cones, placas de sinalização e luminosos, entre outros). 

 

5.5 – RECURSOS HUMANOS 

 

5.5.1 – Médico Veterinário 

 

Quantidade: 01 

Exige-se que: 

 Seja devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, CRMV-MG, e 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços relacionados ao objeto da licitação. 

 Seja do quadro funcional da empresa ou Prestador de Serviço, através de contrato de 40 horas semanais, 

dedicadas ao acompanhamento clínico e cirúrgico dos animais e coordenação das tarefas. Esse profissional 

tenha competências técnicas na área de clínica, cirurgia e medicina veterinária preventiva. É preciso prever a 

assistência do veterinário durante os fins de semana, que podem ser em forma de plantões no local ou o 

profissional pode ficar sobre aviso em casa.  

 

5.5.2 – Motorista 

 

Quantidade: 01 

Exige-se que: 

 Seja registrado conforme CLT; 

 Seja portador de habilitação para a categoria do veículo prestador de serviço; 
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 Seja capacitado para direção defensiva, transporte de animais ou de carga viva (fazer curvas abertas em 

baixa velocidade, reduzir progressivamente a velocidade quando passar em lombadas ou quando for parar em 

semáforos; toda parada brusca deve ser evitada); 

 Seja capacitado em bem-estar animal e atendimento ao público. 

 

5.5.3 – Agente de Controle 

 

Quantidade: 02 

Exige-se que: 

 Sejam registrados conforme CLT; 

 Ter, no mínimo, o ensino fundamental completo; 

 Ter aptidão para a lida com animais; 

 Ter condições físicas compatíveis com o manejo de animais; 

 Receber capacitação prévia para a função de Agente de Controle Animal. Sugestão: ser capacitado pelo 

curso FOCA – Formação de Oficiais de Controle Animal realizado pelo ITEC – Instituto Técnico de Educação e 

Controle Animal, vide Anexo A) 

 Utilizar uniformes e equipamentos de segurança. 

 

5.5.4 – Tratadores de Animais (Tirar o Auxiliar de Serviços Gerais) 

 Quantidade: 02 

Exige-se que: 

 Sejam registrados conforme CLT; 

 Ter, no mínimo, o ensino fundamental completo; 

 Utilizar uniformes e equipamentos de segurança. 

 Receber capacitação prévia para as seguintes tarefas: limpeza e desinfecção dos locais de guarda; 

alimentação dos animais; banho e tosa; pulverizações necessárias; atendimento ao público; outras. Sugestão: 

ser capacitado pelo curso FOCA – Formação de Oficiais de Controle Animal realizado pelo ITEC – Instituto 

Técnico de Educação e Controle Animal, vide Anexo A) 

  

5.5.5 – Capacitação teórica e prática 

 

Recomenda-se que todos os profissionais recebam capacitação prévia abordando os seguintes temas: 

 Noções de saúde coletiva; 

 Noções de zoonoses; 

 Interação harmoniosa ser humano-animal; 

 Posse responsável e bem-estar animal; 

 Contato e interação com o público; 

 Noções de fisiologia, manejo e avaliação clínica de animais; 
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 Noções de tanatologia, luto e melancolia/pesar; 

 Prática de eutanásia e noções de fármacos; 

 Importância e uso dos EPI (equipamentos de proteção individual); 

 Bem-estar animal e manejo etológico. 

Recomendam-se, ainda, atualizações continuadas sobre os temas propostos e acompanhamento psicológico dos 

envolvidos.  Sugestão curso FOCA. 

5.5.6 – Geral 

Exige-se: 

 Acompanhamento sorológico dos níveis de anticorpos contra raiva anualmente para todos os funcionários; 

 Tratamento antirrábico pelo esquema de pré-exposição para aqueles funcionários que não o fizeram 

anteriormente, seguido de acompanhamento sorológico dos níveis de anticorpos contra raiva anualmente. 

 Estar com o calendário de vacinação ocupacional em dia, de acordo com a recomendação da Sociedade 

Brasileira de Imunizações (SBIm), recomendação anexa. 

 O município disponibiliza as vacinas antirrábicas e a colheita de sangue para sorologia, feita pela FUNED às 

expensas do próprio município. 

 

5.6 – RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA 

É obrigatório o provimento de todos os recursos materiais em quantidade e qualidade necessárias para o 

desenvolvimento satisfatório do procedimento, tais como: 

 Mobiliário, pias, carrinho(s) para transporte de animais, entre outros, projetados ergonomicamente; 

 Aventais e luvas descartáveis e demais Equipamentos de Proteção Individuais destinados à proteção de 

riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho; 

 Materiais e equipamentos definidos para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde animal, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

 

5.7 - PROJETO ARQUITÔNICO/AMBIENTES 
 
O Projeto arquitetônico deverá ser protocolado na GRS/BH no prazo estipulado na inspeção a ser realizada pela 
VISA/SES e CRMV-MG, de acordo como item 8, do TR 401/2010. 
Os ambientes a serem projetados, estão relacionados no programa arquitetônico, indicado para a Unidade de 
Controle de Zoonoses - UCZ Tipo 3 população de 50.000 a 100.000 habitantes.adequado a cidade de Ouro 
Preto, em conformidade com a portaria 52/2002 da FUNASA em anexo, que estabelece diretrizes para projetos 
físicos de Unidades de Zoonoses e Fatores Biológicos de Risco na UCZ tipo 3. Esses projetos estão 
inadequados para a realidade atual, ou seja, a não realização da eutanásia de animais saudáveis, com a 
permanência maior dos animais no abrigo, muda toda a exigência das instalações e por este motivo os manuais 
da FUNASA não são mais recomendados. Hoje não se tem novos projetos arquitetônicos oficiais, do Ministério 
da saúde para utilizar como recomendação. Desta forma recomenda-se utilizar resoluções do CFMV, Resolução 
no. 962 de 27 de agosto de 2010  e Resolução 670, de 10 de agosto de 2000, para blocos cirúrgicos( disponível 



DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 Rua Diogo de Vasconcelos, n°30 

 Pilar - Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000  

 Tel (31) 3559 3301 

 E-mail: pmopcompras@yahoo.com.br 

 
 

 18 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/legislacao). Para construção de canis e gatis recomenda-se o Manual de 
Programa de Controle de Populações de Cães e Gatos do estado de São Paulo 
(http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-pasteur/pdf/manuais- 
ccd/manuaisnormasedocumentostecnicos1_-
_manual_de_controle_de_populacoes_de_caes_e_gatos_no_estado_de_sao_paulo_-_2009.pdf) e Guidelines for 
Standards of Care in Animal Shelters. www.sheltervet.org/.../shelter-standards-oct2011-wf.  
Referência de instalações de equinos: Manual de vigilância e zoonoses e manejo de equídeos do Estado de São 
Paulo, volume I e II (http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-pasteur/pdf/manuais-ccd/edicao_vol._1.pdf). 

 

 

. 

 

 

5.7.1 – ESTRUTURA FÍSICA PARA GUARDA DOS ANIMAIS ABRIGADOS 

 

Bloco Técnico 

 

Deve haver um local pré-determinado para alojamento dos animais, com canis, gatis e baias, 

possibilitando que os animais sejam segregados conforme espécie e item 5.2.1.  

 Os canis e gatis devem ser planejados de forma a proporcionar o alojamento com conforto e proteção 

das intempéries; os que forem utilizados para observação de animais promotores de agravos devem 

sempre ser individuais e isolados do acesso público, e com solário. 

  As baias devem ser preferencialmente coletivas e deverão alojar no máximo 6 cães adultos e 10 

gatos.  As baias individuais serão para as fêmeas com filhotes; ninhadas; fêmeas em estado de gestação 

evidente, filhotes com até 90 dias de idade; animais de comportamento agressivo com outros animais; 

animais com doenças infectocontagiosas. 

 O piso deve ter inclinação adequada para escoamento da água servida, grelhas externas para retenção 

de resíduos grosseiros, tubulação de escoamento com calibre compatível com o volume de água escoada, 

caixas de filtração e sedimentação dimensionadas de acordo com normas técnicas e recomendações 

específicas, antes do lançamento na rede de esgoto. Caso ela não exista, os alojamentos de animais devem 

dispor de fossa séptica. 

É necessário que: 

 Para fêmeas com filhotes, devem estar disponíveis, nos canis ou gatis, caixas com bordas altas para 

acomodação dos filhotes. 

Formatado: Normal, Justificado, Espaçamento entre linhas: 
1,5 linhas, Padrão: Transparente

http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-pasteur/pdf/manuais-%20ccd/manuaisnormasedocumentostecnicos1_-_manual_de_controle_de_populacoes_de_caes_e_gatos_no_estado_de_sao_paulo_-_2009.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-pasteur/pdf/manuais-%20ccd/manuaisnormasedocumentostecnicos1_-_manual_de_controle_de_populacoes_de_caes_e_gatos_no_estado_de_sao_paulo_-_2009.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-pasteur/pdf/manuais-%20ccd/manuaisnormasedocumentostecnicos1_-_manual_de_controle_de_populacoes_de_caes_e_gatos_no_estado_de_sao_paulo_-_2009.pdf
http://www.sheltervet.org/.../shelter-standards-oct2011-wf
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 Canis: 

 Cada baia disponha de um estrado de material isolante térmico, de fácil limpeza, higiene e reposição, 

compatível com o porte do animal a que se destina, com fendas estreitas entre suas peças, evitando 

ferimentos no corpo dos animais e assegurando distância dos dejetos e da umidade do piso; As baias 

possuam local para descanso, alimentação e deposição de dejetos; 

 Um comedouro e um bebedouro por animal alojado ou comedouros suspensos/automáticos e                     

          bebedouros automáticos, de fácil limpeza, desinfecção e manutenção; 

  Todos as baias sejam identificadas para facilitar ao munícipe a localização de seu animal; 

 Os animais sejam identificados individualmente, por meio de microchip.  

 

 Dimensões mínimas de espaço para cães adultos. 

 

 

Peso (kg) Área de piso p/ 

1 cão (mt2) 

Área de piso p/ 

cada cão 

adicional (mt2) 

Altura (m) Filhotes com 

mais de 7 

semanas 

<12 1,1 0,5 1 Adicionar 10% 

por filhote 

12-30 1,86 0,8 2 Adicionar 10% 

por filhote 

>30 2,2 1,0 2 Adicionar 10% 

por filhote 

 

 

Gatis: 

 Os gatos sejam mantidos em ambientes separados dos cães; 

 Cada baia disponha de um estrado de material isolante térmico, de fácil limpeza, higiene e reposição, 

compatível com o porte do animal a que se destina, com fendas estreitas entre suas peças, evitando 

ferimentos no corpo dos animais e assegurando distância dos dejetos e da umidade do piso; As baias 

possuam local para descanso, alimentação e deposição de dejetos; 

 Um comedouro e um bebedouro por animal alojado ou comedouros suspensos/automáticos e 

bebedouros automáticos, de fácil limpeza, desinfecção e manutenção; 

 Todas as baias sejam identificadas para facilitar ao munícipe a localização de seu animal;  

 Os animais sejam identificados individualmente, por meio de microchip.  

 O local para deposição de dejetos pode ser uma caixa/bandeja plástica, contendo areia higiênica ou 

jornal picado; 

 O local para descanso nos gatis pode ser constituído por prateleiras, dispostas a diversas alturas, com 

caixas de papelão ou caixas de transporte de plástico sem portas; 

 Dimensões mínimas de espaço para gatos adultos. 

 *área de piso (mt2) Prateleiras (mt2) Altura (m) 
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Espaços 

individuais 

1,5 0,5 2 

Espaço para cada 

gato acima de 1 

animal 

0,75 0,25 2 

 

 

 Baias e/ou piquetes para bovinos/equinos: 

 

 Fechadas com telas e individuais de 2 X 3 m, com vão mínimo de 2,50 m; 

 Deverão dispor de um estrado de material isolante térmico de fácil limpeza e higienização, em tamanho 

compatível ao do animal a que se destina e contendo fendas estreitas entre suas peças; 

 Cochos de fácil limpeza, desinfecção e manutenção; 

 Todas as baias sejam identificadas para facilitar ao munícipe a localização de seu animal;  

 Os animais sejam identificados individualmente, por meio de microchip.  

 

 Estábulo/CurralPiquetes; 

 

As instalações para o alojamento e guarda dos animais devem atender ao período estabelecido legalmente 
para o resgate por parte do proprietário ou até a sua destinação final. Deve-se preservar o bem estar animal, de 
acordo com a biologia e comportamento dos equídeose bovinos , observando-se tópicos como densidade de 
ocupação, 
alimentação, sexo, idade, comportamento, estado fisiológico e reprodutivo. Nos municípios onde não há piquetes 
para 
mantê-los soltos, sugere-se prazo de no máximo cinco dias úteis para resgate. A infraestrutura deve prever 
espaços adequados para alojamento que protejam os animais das intempéries e disponibilizar espaço para 
atividades como caminhadas, pequenos trotes e outras importantes manifestações da expressão do 
comportamento natural da espécie.  
Após a avaliação, os animais devem ser destinados preferencialmente para piquetes, individuais ou coletivos, 
dependendo do comportamento e do quadro clínico do animal e disponibilidade de instalações.  
 
Piquetes: Recomenda-se:no mínimo 20 m² por indivíduo, sem ultrapassar o limite de dez animais por piquete; 
piso preferencialmente de capim de crescimento estolonífero ou terra batida; cercas preferencialmente de 
madeira ou tubos cilíndricos de ferro, com portões de fechamento automático 
e seguro;Ÿcochos separados, sendo um para alimento (ração), um para sal mineral e um para água. Podem ser 
confeccionados em cimento queimado, sem bordas vivas, com fundo arredondado, com caída para ralo e 
cobertura que os proteja contra as intempéries. Os cochos precisam ser limpos diariamente, garantindo a 
remoção de restos de alimentos que possam fermentar e levar a quadros abdominais agudos graves. Devem ser 
lavados com escova e água limpa e potável, evitando-se o uso de produtos químicos. Podem ser dispostos na 
cerca de divisão, de forma a servirem para mais de um piquete e, quanto mais baixos e próximos ao chão, 
melhor; Ÿágua potável, fresca, trocada diariamente e o nível mantido com bóia e manjedoura para deposito de 
capim fresco ou feno. 
 
Baias: Os animais devem ser alojados individualmente em baias, com exceção das fêmeas com potros ao pé ou 
animais jovens e companheiros. As baias devem ter no mínimo 10 m², sendo o ideal 12 
m² por indivíduo, com janelas gradeadas entre cada baia. O pé direito mínimo deve ser de 3,5 metros, 
garantindo-se que a construção proporcione ventilação adequada, iluminação natural e artificial e conforto 
térmico. As paredes laterais devem ser baixas, até 1 metro de altura e a partir dessa altura 
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deve-se fechar com tubos cilíndricos de ferro, tornando-se a área externa o mais visível possível. O piso deve ser 
feito de material lavável e impermeável, resistente a pisoteios, preferencialmente concreto 
antiderrapante, com caída para um ralo central devidamente gradeado. Deve ser sobreposta com cama de 
material macio, absorvente e que se mantenha o mais seco possível, como o feno ou maravalha, facilitando a 
drenagem de líquidos para níveis mais baixos do piso. Alternativamente, pode ser 
utilizada borracha específica para esta finalidade, que é normalmente comercializada. As portas devem ser 
amplas e centrais, bipartidas e de abertura independente, com vãos superior e inferior. Caso as paredes laterais 
não sejam baixas, recomenda-se janelas internas entre as baias também de grades de metal que permitam o 
contato visual entre os animais. Esse contato melhora a socialização e o conforto comportamental, minimizando 
o estresse. As janelas externas devem ser teladas com malha tipo mosquiteiro, garantindo ausência de insetos 
em área interna. O telhado, preferencialmente, deve 
ser constituído de telhas que garantam o conforto térmico dos animais dentro das baias. As paredes devem ser 
de cimento queimado ou com revestimento lavável. Os cochos devem ser feitos de alvenaria de cimento 
queimado, sem bordas vivas, com fundo arredondado fechando suavemente na parede abaixo, sem fundo. 
Recomenda-se um cocho menor, em um dos cantos da baia, para fornecimento de sal mineral e um cocho para 
água, em outro canto – este contendo água potável, fresca e trocada 
diariamente, sendo seu enchimento controlado com bóia. A limpeza deve ser feita com escova, em dias 
alternados, evitando-se resíduos ou presença de larvas de insetos. Deve ser previsto um cesto de metal com 
bordas redondas, pequena manjedoura, colocado na parede de tal forma a armazenar capim fresco ou feno, o 
quanto mais baixo e próximo ao chão possível, porém, separado por uma pequena mureta, evitando perdas por 
contato com fezes e urina ou pisoteio, o que costuma ocorrer quando colocado diretamente no chão. 
 
Recursos físico-estruturais complementares: Constituem instalações complementares fundamentais: Tronco para 
contenção e depósito, esse último deve ser construído para armazenagem de alimento seco e materiais de lida 
diária, preferencialmente separados. Deve ser seco, arejado e de fácil acesso, projetado atendendo às medidas 
de antirratização e prevenindo a infestação por outros sinantrópicos nocivos. Os alimentos devem ser estocados 
separados por tipo e sempre sobre paletes a pelo menos 30 cm do chão e das paredes, com os pés dos paletes 
protegidos com estruturas em formato de cone. 
 
 

 

 Sala de vacinação/Consultório 

 
Ambiente destinado à vacinação de animais de pequeno porte, com acesso direto ao exterior da edificação por 
abrigo coberto, destinado à espera do público acompanhado de animais.  
Deverá ser dotada de mesa em inox para exames, bancada com cuba em aço inox, local para geladeira de 280l, 
armário em aço para medicamentos, mesa e cadeira para registro, lavatório em louça e saboneteira e papel 
toalha e lixeira com tampa e pedal para material infectante. 
Especificações da estrutura: 
Piso: monolítico de alta resistência ou cerâmica de alta resistência; 
Parede: cerâmica, até o teto; 
Teto: laje rebocada e pintada; 
 
 
 

 Bloco cirúrgico 
 
Ambiente destinado à esterilização de animais de pequeno porte e deve ser composto por: 
 
Sala de antissepsia ou degermação: destina-se à assepsia e paramentação da equipe cirúrgica e ao acesso dos 
profissionais à sala de cirurgia. O piso deve ser liso e impermeável; paredes e teto devem ser impermeabilizados 
com materiais de comprovada eficiência e eficácia, que permitam constante assepsia; deverá dispor de pia com 
torneiras e recipientes de solução antisséptica com acionamento sem contato manual, para lavagem e 
desinfecção das mãos e braços dos cirurgiões.  
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Sala de cirurgia: destina-se à prática de cirurgias em animais; a sua área deve ser compatível com o tamanho da 
espécie a que se destina, sem cantos vivos ou agudos, o piso deve ser liso, impermeável e resistente a pisoteio 
e desinfetantes; paredes e teto devem ser impermeabilizados com materiais de comprovada eficiência e eficácia, 
que permitam constante assepsia; as janelas devem ser providas de telas que impeçam a passagem de animais 
da fauna sinantrópica nociva; seu acesso deve ser através da sala de antissepsia. 
 
Sala de recuperação cirúrgica: destina-se ao alojamento temporário de animais para recuperação anestésica ou 
pós-cirúrgica. Nela se localizam as instalações e compartimentos de internação; o piso deve ser impermeável, 
resistente a desinfetantes; as paredes devem ser impermeabilizadas com materiais de comprovada eficiência e 
eficácia, até o teto; deve ser provida de instalações necessárias ao bem-estar e segurança dos animais, de 
acordo com as particularidades da espécie, e propiciar ao pessoal que nela trabalha condições adequadas de 
higiene e segurança ao desempenho de suas funções; suas dimensões devem ser compatíveis com o tamanho 
das espécies a que se destina; deve ser provida de dispositivos que evitem a propagação de ruídos e exalação 
de maus odores; deve ser provida de água corrente suficiente para a higienização ambiental; quando indicado, 
as portas e janelas devem ser providas de telas que impeçam a passagem de animais da fauna sinantrópica 
nociva. Destinado à espera do público acompanhado de animais 
 
Sala de esterilização: destina-se à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, preparo e esterilização dos 
materiais utilizados nos procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos e laboratoriais, evitando cruzamento de fluxos 
entre material sujo e limpo; seu piso deve ser liso e impermeável, resistente a desinfetantes; as paredes devem 
ser impermeabilizadas com materiais de comprovada eficiência e eficácia, até o teto. 
 

 Sala de Necropsia/Eutanásia 

 
Sala de necropsia é o ambiente destinado à coleta e preparo de material para exames. 
 A sala de necropsia poderá ser também usada como sala de eutanásia, ambiente destinado à prática de 
eutanásia em cães e gatos, a dimensão deverá possuir no mínimo 20m ². 
• localizar próxima à área de sacrifício; 
• considerar a circulação de carrinho para transporte de carcaças; 
• prever mesa de necropsia em aço inoxidável, com rebaixamento; 
• prever ponto de água e ralo próximos à mesa de necropsia; 
• prever lavatório de louça e saboneteira; 
• bancada com cuba em aço inox; 
• bancada em aço inox; 
• considerar local para freezer horizontal; 
• armário para instrumental. 
Especificações da estrutura: 
Piso: monolítico de alta resistência ou cerâmica de alta resistência; 
Parede: cerâmica até o teto; 
Teto: laje rebocada e pintada; 
 
 

 Depósito de Ração 

 
Ambiente destinado ao armazenamento de rações a serem usadas nos canis e gatis, devendo possuir no mínimo 
12 m². 
• prever ventilação natural, sem umidade; 
• prever estrado altura mínima 20 cm de PVC; 
• prever prateleiras; 
• prever bancada de apoio. 
Especificações da estrutura: 
Piso: monolítico de alta resistência ou cimentado queimado; 
Parede: rebocada e pintada; 
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Teto: com laje ou forro; 
 
 

 Depósito de material de limpeza/Preparação e limpeza de equipamentos 

 
Ambiente destinado à guarda do material a ser usado na limpeza da unidade de controle animal e também 
lavagem dos equipamentos e roupas. 
Prever tanque e máquina. 

 

 
 
Bloco Administrativo 
 

 Recepção/hall/secretaria 

 

Ambiente destinado às atividades administrativas, atendimento do público, incluindo atividades de triagem, 
registro do animal e emissão de documentos, guarda dos arquivos e serviços de telefonia, dentre outras. Área 
mínima 20m². 

Prever balcão para atendimento. 

 

 Copa/Refeitório 

 

Local destinado à refeição dos funcionários. 

Prever local para esquentar as marmitas, dispor de mesas e cadeiras para as refeições.  

Prever bancada em inox com cuba, instalação para fogão e geladeira.  

 

 Sanitário para funcionários 

 

As instalações devem ser separadas por sexo, providas de lavabos ,vasos sanitários e chuveiros. Devem possuir 

local fechado( escaninhos) para o funcionário guardar seus pertences enquanto trabalha. 

Especificação da estrutura 

Piso: monolítico de alta resistência ou cerâmica de alta resistência; 
Parede: cerâmica até o teto; 
Teto: laje rebocada e pintada. 
 
 
 

5.8 – LIBERAÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS 

 

A liberação do animal apreendido fica condicionada ao pagamento de multa, como definido nos itens 26, 

27 e 28 do Anexo VIII - Taxas de Serviços Diversos e Preços Públicos, da Lei Municipal n°. 511/2009, que define 

o valor da multa por apreensão e manutenção diária de animais de Pequeno, Médio e Grande Porte, para cada 

animal apreendido. Os pagamentos da multa e da taxa de manutenção serão recolhidos através de guias 

próprias aos cofres municipais.  
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A empresa emitirá guia de apreensão e o proprietário deverá se encaminhar à Vigilância em Saúde, para 

retirar documento a ser encaminhado à Secretaria de Fazenda para emissão de Documento de Arrecadação 

próprio. 

 

5.9. DESTINAÇÃO DE CADÁVERES 

 

A destinação de animais mortos provenientes da atividade de eutanásia e do óbito ocorrido durante o 

período de guarda deverá obedecer à legislação das esferas nacional, estadual e municipal ou indicação do setor 

de Vigilância Ambiental da Vigilância em Saúde. Os corpos deverão ser destinadas ao Aterro Controlado 

Municipal, mediante protocolo de encaminhamento próprio da empresa, a ser repassado ao gestor do contrato 

para fins de fiscalização ou doados para entidades de pesquisa (?). 

 

 

5.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 O contratado deve apresentar mensalmente, junto à nota fiscal, relatório de prestação de contas 

duplicado (uma cópia para o gestor do contrato e uma cópia para o Fundo Municipal de Saúde), constando o 

número de animais, discriminados por sexo, apreendidos, eutanasiados ou que sofreram morte natural, doados e 

resgatados por seus proprietários, Ficha individual de cada animal recolhido, com fotos em anexo, e os 

protocolos de encaminhamento de carcaça ao Aterro Controlado Municipal.  

Devem ser apresentados também os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao 

Município de Ouro Preto, Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e Certificado de Regularidade do FGTS. 

 

 

6 – PREÇO – VALOR DE REFERÊNCIA 

 

O valor médio segundo as cotações de preços em anexo é de R$ 319.407.19 (trezentos e dezenove 

mil, quatrocentos e sete reais e dezenove centavos), dividido entre valor mensal fixo e coleta de animais além 

da franquia.  

 

 

 

7 – PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado após a entrega dos objetos constantes deste Termo de Referência 
em até 30 dias a contar da apresentação das Notas Fiscais, nas quais deverão conter as seguintes informações: 

Razão Social: PMOP / SMS / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Endereço: PRAÇA PREFEITO AMADEU BARBOSA, 109 – BARRA 

OURO PRETO – MG        CEP: 35400-000 
            CNPJ: 18.295.295.0004-89 
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Junto à nota fiscal deve ser apresentado relatório de prestação de contas. 
  

8 – PRAZOS 

 A Contratada deverá cumprir os seguintes prazos: 

 Iniciar o serviço 5 dias úteis após a assinatura do contrato. 

 Requerer no prazo de 15 (quinze) dias, a Inspeção Sanitária do Canil, junto à GRS/BH/VISA, situada à 

AVENIDA Afonso Pena, 2300 – Bairro: Funcionários – Belo Horizonte, MG e do no CRMV-MG, apresentando no 

prazo de 60 (sessenta) dias o laudo de Inspeção ou documento equivalente para obtenção de alvará sanitário. 

feito  

 Requerer imediatamente o Alvará de Localização, junto ao Município. 

 

 

9 – FISCALIZAÇÃO 

 

 A fiscalização e o acompanhamento do serviço ficarão a cargo do Gestor do contrato, Sr. Ricardo Martins 

Fortes, Coordenador da Vigilância em Saúde, Matrícula nº. 10734-4. 

10 - DO PROCESSO 

Fica vetada a participação de Empresas ligadas a funcionários Públicos em Processos Licitatórios de acordo com 
a Lei 8.666/93 artigo 9º e suas alterações. 

 
11 – MODALIDADE 
 
Registro de preço 

 

12 – GESTÃO DE CONTRATO 

 

 Fica nomeado para gerir essa solicitação o Sr. Ricardo Martins Fortes, Coordenador da Vigilância em 

Saúde, Matrícula nº. 10734-4. 

 

 


