
PREFETTURA MUNtCtpAL DE ESTAçAO - RS
U nidos, gerando desenvolvimento!

DECRETO Ns 2034/2022

Institui o Projeto "Adote um equino",
responsabilidade da Secretaria Municipal
Agricultura e Meio Ambiente.

GEVERSON ZIMMERMANN, Prefeito Municipal de
Estação, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com o disposto na Lei ne L059, de t7 de dezembro de 2OOg, Capítulo
X-A - Da proteção aos animais;

considerando que na aplicação da Lei de proteção aos
Animais, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente poderá efetuar o
recolhimento ou apreensão de equinos:

DECRETA

Art. 1s. Fica-instituído o Projeto"Adote um equino,,, sob
a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2s. O Projeto é uma iniciativa da Secretaria da
Agricultura e Meio Ambiente, objetivando encaminhar e dar um novo lar seguro, de
preferência fora da zona urbana, aos animais regatados pelo Serviço público
Municipal ou encaminhados pela AEPA Bicho Feliz - Associação Estaçonense de
Proteção aos Animais, que não foram reavidos pelos seus proprietárioi, com base
na Lei Municipal nq 1059, capítulo x-A - Da proteção aos animais.

Art. 3s. 0s animais resgatados que não estiverem com
sua saúde íntegra, serão encaminhados para tratamento apropriado, e somente
após liberação de um Médico veterinário serão enviados para adoção.

Art. 4s. 0 animal resgatado apto de saúde fÍsica será
encaminhado para local específico, com termo de fiel depositário até a sua adoção,
A Prefeitura Municipal de Estação arcará com as despesas desde a apreensão até a
adoção, exceto quando houver o comparecimento do proprietário, o qual arcará
com as custas.

Art. 5s. Poderão adotar os animais pessoas físicas e/ou
jurídicas, e entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Art. 6e. Para a adoção, as pessoas interessadas deverão
realizar um cadastro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Estação, que
gerará um Banco de Dados Cadastral que terá validade para todas as campanhas de
adoção, atendendo os critérios e documentos exigidos.
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§ 1s. Para o cadastro, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:

I. Formulários de requerimento e cadastro, Declaração de rendimentos e

capacidade de cuidar do animal adotado, e Declaração de capacidade de
transporte animal, devidamente preenchidos e assinados;
II. Cópia dos documentos pessoais: Registro de Identidade - RG ou Carteira
Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF;
III. Cópia de comprovante de residência;
ru. Documentos da propriedade rural no nome do requerente, ficha
sanitária (cadastro na Inspetoria Veterinária) e comprovante da
propriedade em área rural (matrícula de proprietário, comodatário,
arrendatário e/ou parceiro), onde será destinado o animal.

§ 2s. Caso o adotante não seja o proprietário rural,
deverá o mesmo comprovar estar de acordo com a legislação sanitária municipal
vigente,

§ 3e. Se o proprietário não possuir ficha sanitária
deverá procurar a Inspetoria Veterinária para fazer o seu cadastro, antes da
adoção do animal.

Art. 7s. São critérios para adoção:
I. Doação apenas para interessados que comprovarem local de destinação
compatível com o bem-estar animal;
II. Não será permitida doação para proprietários de animais apreendidos e

não reavidos durante o período legal de requerimento de soltura;
III. 0 adotante deve estar ciente de que o equino não poderá ser
comercializado durante o período de um ano da adoção;
IV. As pessoas físicas, jurídicas ou entidades que adotarem os animais
deverão atender aos seguintes requisitos;
a) manter os animais vivos e bem cuidados;
b) não submeter o animal a qualquer tipo de trabalho forçado e maus tratos
que vá contra as leis e normas de bem-estar e proteção animal;
c) ter condições de cuidar dos animais no trato de alimentação e sanitário;
d) ter condições de arcar com o transporte de traslado do animal entre o

local de guarda da Prefeitura de Estação até seu novo destino;
eJ ter capacidade de realizar exames de Mormo e Anemia Infecciosa Equina,
e a vacinação de Influenza Equina, conforme exigências da Secretaria
Estadual de Agricultura;
f) comprovar todas as documentações exigidas no presente Decreto;
g) assinar termo de adoção responsável.

Art. 8e. O interessado que por ventura não for
contemplado em uma das edições de campanha de doação, ficará inserido no
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Cadastro Geral, e será priorizado e consultado quando da divulgação de novas
campanhas de adoção.

Art. 9s. Só estará apto a adotar um animal o

interessado que apresentar todas as documentações e condições exigidas.

Art. 10. Cada interessado poderá escolher um animal,
salvo se não houver mais interessados naquela edição de campanha, quando o
candidato poderá escolher mais de um animal, desde que comprovadas condições
de local de guarda, renda e sua utilização, segundo os critérios estabelecidos.

Art, 1.1. A Prefeitura de Estação promoverá a

divulgação da campanha do Projeto Adote um equino, sempre que houver
exemplares de animais a serem doados.

Art. L2, Este Decreto poderá ser adaptado pelo
Executivo Municipal, no caso de omissão de alguma particularidade específica que
tenha efeitos substanciais no desenvolvimento do Projeto.

Art. 13. Fazem parte integrante do presente Decreto,
os seguintes Anexos:

I. Formulário de requerimento e cadastro para adoção de equinos
II. Declaração de rendimentos e capacidade de cuidar do animal adotado
III. Termo de adoção responsável de equinos

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

PREFEITUM MUNICIPAL DE ESTAÇÃO,

érson Zimmermann
Prefeito Municipal

Flaviano Spadari
Secretário de Administração e Desenvolvimento Eãonômico
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUI,
PREFEITI/RA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
I] MEIO AMBIENTE

FORMULÁRIO DE REQUERTMENTO E GADASTRO PARA ADOÇÃO DE EQUINOS

Veúo através do cadastro abaixo requerer a adoção de exemplar de cavalo (s) do Projeto "Adote um
Equino", da Prefeitura Municipal de Estação - Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente.

Dados do Requerente/Cadastro:

Nome:

Data de Nasc.: / /_ RG no CPF no

E- mail:

Telefones: .Res.: Cel.:

Endereço:

Bairro: CidadefuF:

Dados para Adoção: Tem ou Já teve cavalos? Sim (_) Não (J.
Se sirn, quantos'l

Porque quer adotar?

Tern outros anirnais?

Descreva

Utilização do Animal? (_) Montaria na lida ()Lazer pessoal/passeio

(J Equoterapia (J Estirnação () lazerlturisrno ( ) outro:

Descrição do Local onde será Destinado o Animal: (J Área rural f) Área urbana

Área rnédia destinada ao equino:

Onde ficará durante o dia?

Onde ficará durante o repouso?

Eu, , confirmo todas as inforrnações fornecidas
acirna, e declaro estar ciente sobre o regulamento para a adoção, as leis de proteção e bem-estal anitnal, não
podendo fazer uso do mesmo para qualquer tipo de trabalho forçado e rllaus tratos qlle vá etn contradição
com as leis e normas de Bern estar e proteção animal. Fico ciente e autorizo neste ato, que estou sujeito a ser

fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Estação - Secretaria da Agicultura e do Meio Arnbiente ou outros
órgãos competentes, podendo o contato ser realizado por telefone, correspondência ou lreslro visitas no

local.

Assinatura do Aclotante



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E MEIO ANIBIENTE

A»OTE...
EQUrNü

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E CAPACIDADE DB CUIDAR DO ANIMAL

ADOTADO

Eu

CPF n' ,RGno declaro para os devidos

fins, que possuo condições financeira, rnaterial e de espaço adequado para cuidar, ÍraÍar,

alojar e arcar coln as despesas necessárias à manutenção do animal a ser adotado,

envolvendo todos os custos corn alimentação, medicação, tratamento sanitário, entre outros

cuidados que se fizerern necessário, ao bem-estar do anitnal. Tambérn declaro para os

devidos fins, que possuo capacidade e condições de arcar com o transporte do anirnal a ser

adotado, entre o município de Estação, até o local onde será destinado em propriedade de

minha responsabilidade, ficando sob minha responsabilidade todas as etapas do transporte,

incluindo veículo adequado, autorizaçáo da Inspetoria Veterinária, de acordo com a

legislação vigente.

Estação, de 2022.

Assinatura do declarante



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE

AD(}TE,.,

NO

§QUTNO

TERMo DE ADoÇÃo RESpoNsÁvBt EQUINoS

1202

Ao adotar o animal acinra descrito declaro-me apto para assumir a guarda e a responsabilidade sobre este aninral, eximindo o doador
de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer atos praticados pelo animal a partir desta data. Declaro airrda estar ciente de todos os

cuidados que este animal exige no que se refere à sua guarda e manutenção, comprometendo-me a propot'cionar lroas condições dc
alo.jamento e alimentação, assirn couro, espaço Íisico quc possibilitc o animal se exercitar.

Responsabilizo-mo por preservar a saúde e integridade do animal e a submetê-lo aos cuidados rnédicos vetelinários sempre que

necessário para este fiur. Courprometo-me a não transrnitir a posse deste animal a outrem sern o cotrhecimeuto clo doador por uut
período de uln ano. Comprometo-nre tambéln, a permitir o acesso do doador ao local onde se encontra o aniural para averiguação de
suas condições.

Tenho conheciurento de que caso seja constatado por pafte do doador situação inadecluada para o bem estal do animal, perderei a

sua guarda, sem prejuízo das penalidades legais.
Compronreto-rne a realizar a declaração ar.rual obrigatória do anirnal, benr como realizar todos os examcs solicitados pela Inspetoria

Veterinária. Comprometo-me a cumprir toda a legislação vigente, rnunicipal, estadual e federal, relativa à posse de auimais.
O presente tenno é estabelecido conÍ'orme [,ei Municipal 1600/2021.
Declaro-me assim, ciente das normas acima, as quais aceito, assinando o presente Temro de Responsabilidade, assutnindo

plenamente os deveres que dele constanl, bern como outros relacionados à posse responsável e que uão este.iarr incluídos tieste Ternto.

Estação, de de 202

t{ome do Adotante:

lndereço Residencial:

Jairro: Cidade/Estado: CEP:

IG: CPF:

)rofissão: Estado civil

lone F-ixo : Fone Celular:

rlome do Animal: Raça: Idade:

lor da pelagem:

Sexo:( )rnacho( )Fêmea

Resenha:

acinado?( )sirn(

xalres:

) não ( ) sem informação Data da Vacina para Influenza Equina: 202_

Al: I 1202_ Monno: ___ l___ 1202_

Sndereço onde ficará o animal: ( ) o mesmo acima ( ) outro: Qual?

:-mail do adotante:

Ao adotar o animal acinra descrito declaro-me sobre este aninral, eximindo o doador

Assinartura do Secretário de Agricultura Assinatura do Adotante
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