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Procedimento Operacional Padrão 

 

 

- Resgate de Animais Apreendidos - 

 

 

O cidadão (responsável) que tiver seu animal apreendido deve seguir os seguintes passos: 

 

1. Acessaro site da empresa responsável para confirmar a apreensão através do reconhecimento de 

fotografia do animal apreendido. 

 

2. Dirigir à Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, em posse de cópia 

simples da “Matrícula do Imóvel”,no intuito de conferir se a área a ter o animal devolvido está 

regular. 

 

3. Após a certificação de regularidade ambiental da área que receberá o animal, dirigir até o Serviço 

Municipal de Vigilância Sanitária, emposse de: 

a. Original e Cópia de seu RG; 

b. Original e Cópia de seu CPF (dispensado se constar no RG); 

c. Certidão que atesta a regularidade ambiental da área para ser devolvido o animal.  

 

4. Preencher o “Requerimento”padrãocom seus dados (proprietário do animal apreendido) 

declarando o endereço onde pretende abrigar o animal. 

 

5. Acompanhar a inspeção juntamente com os servidores públicos no endereço solicitado. 

 

6. Caso a inspeção resulte em um parecer desfavorável ao abrigo do animal, faz-se necessário a 

adequação do local indicado com as medidas orientadas pelos servidores públicos ou a nomeação 

de outra área com nova certificação de regularidade ambiental por parte do Departamento de Meio 

Ambiente e emissão de novo “Requerimento” padrão à Vigilância Sanitária. 

 

7. Caso a inspeção resulte em um parecer favorável ao abrigo do animal, emite-se o registro de 

DARM (Documento de Arrecadação Municipal) que deverá ser trocado pelo documento pagável 

no balcão de atendimento da Prefeitura Municipal: 

 Multa (por animal):   R$ 117,63* (médio porte) 

R$ 235,26* (grande porte); 

 Taxa diária (por animal) de:  R$79,94*; 

 

*Valores de acordo com Lei Complementar nº 2.563, de 18/12/2007, e suas atualizações, atualizado 

anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

 

Importante: Animais apreendidos fora do horário útil, pagam diária até o próximo dia útil em que o 

responsável procurar o departamento público. 

 

8. Apresentar o comprovante original de pagamento do DARM emitido junto ao Serviço Municipal 

de Vigilância Sanitária. 

 

9. Emite-se autorização de liberação do animal apreendido. 
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10. Encaminha-se a autorização de liberação do animal para o endereço eletrônico do responsável pelo 

contrato de captura. 

 

11. O responsável pelo contrato de captura entra em contato para a devolução do animal. 

 

- Os departamentos públicos envolvidos se reservam no direito de revisar este POP a qualquer momento, 

sem prévio aviso,a fim de adequá-lo às situações não previstas. Confira a vigência deste documento em 

um dos setores: Vigilância Sanitária / Vigilância Epidemiológica / Secretaria de Agricultura, Indústria, 

Comércio e Meio Ambiente / Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. 

 

Referências  

 

 Lei n° 3.154, de 08 de maio de 2014; 

 Lei Complementar n° 2.563, de 18 de dezembro de 2007, e suas alterações. 

 


