A Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente de Paulínia –
SEDDEMA - abre as inscrições para o cadastramento no Programa Municipal de
Castração Animal (cães e gatos), nesta quinta-feira, dia 02/04/2020.
Infelizmente, devido às ações de enfrentamento ao avanço do coronavírus (Covid-19),
as inscrições presenciais serão adiadas temporariamente. Entretanto, o trabalho não pode
parar, deste modo, iniciaremos as inscrições via e-mail. Assim que a situação se
normalizar, as inscrições poderão ser presenciais também.
Ferramenta importante no controle reprodutivo de cães e gatos do município, a
castração será realizada em unidade móvel (castramóvel), levando o serviço aos bairros,
principalmente os mais distantes do centro da cidade.
Pré-requisitos para a inscrição:
Todos os munícipes podem se inscrever, mas, lembramos que, as castrações serão
direcionadas, prioritariamente:
● Aos animais pertencentes às famílias de baixa renda (renda familiar de até 03
salários mínimos ou inscritos em programas sociais – CadÚnico e/ou PAS);
● Aos animais resgatados, que serão encaminhados à adoção, sob a tutela
temporária de protetores de animais;
● Às situações específicas que se enquadram no critério de risco à saúde (ex.:
acumuladores ou pessoas em situação de vulnerabilidade), que justifiquem a necessidade
de castração no âmbito da saúde pública.
● Aos protetores de animais, associações protetoras ou ONGs previamente
cadastradas na SEDDEMA;

Condições dos animais que serão castrados:
O tutor deve observar as seguintes orientações:
❖ Os animais devem ter idade entre 60 dias e 8 anos;
❖ Os animais precisam estar em boas condições de saúde e limpos, sem a presença
de ectoparasitas (pulgas e carrapatos);
❖ São prioridade os animais sem raça definida (vira-latas);
❖ Gatas e cadelas no cio ou prenhes NÃO PODERÃO SER CASTRADAS;
❖ Cães acima de 30 Kg, ou obesos NÃO PODERÃO SER CASTRADOS;

❖ TODOS os animais castrados irão receber uma marcação (“pinta”) na parte interna
da orelha e também serão microchipados para identificação do animal e seu
tutor/responsável.
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Como realizar o cadastro:
1⁰ O munícipe deve imprimir, preencher e assinar a Ficha de Inscrição disponível
na área da Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente no site oficial da
Prefeitura http://www.paulinia.sp.gov.br/frmDownloads;
2⁰ Digitalizar e enviar toda a Documentação necessária para o e-mail
castracaopaulinia@paulinia.sp.gov.br, nos formatos pdf ou jpeg, desde que a soma de
todos os arquivos não ultrapassem tamanho de 10 Mega.
Documentação Necessária:
O responsável pela inscrição deve ser maior de idade e enviar os documentos
abaixo listados:
1. Ficha de inscrição preenchida e assinada;
2. CPF/RG ou CNH;
3. Comprovante de Endereço - emitido no máximo há 60 dias (em nome do solicitante);
caso não tenha comprovante em nome próprio, o interessado pode enviar um comprovante em
nome de terceiro (pai, mãe, cônjuge e etc.), desde que envie também documentos que comprovem
o parentesco entre o interessado no cadastro e a pessoa cujo nome figura no comprovante de
endereço. Caso não tenha parentesco com o endereçado do comprovante, este deve
apresentar uma declaração de residência conforme o modelo disponível no site;
4. Comprovante de renda familiar ou Comprovante de inscrição em programas
sociais (CadÚnico, PAS, etc);
Após o cadastramento e conferência dos documentos, o tutor (responsável) pelo animal
receberá um e-mail confirmando sua inscrição e será fornecido o número desta.
Quando iniciarmos os procedimentos de castração, o tutor/responsável pelo animal será
comunicado via telefone e e-mail, agendando o dia e horário que deverá levar seu
animal para a cirurgia, recebendo todas as orientações pré-cirúrgicas.
As informações prestadas serão conferidas e validadas, sendo passíveis de visita técnica
domiciliar.

Em caso de Desistência:
Caso não seja possível levar o animal no dia agendado ou haja desistência, o
responsável deverá entrar em contato com a SEDDEMA, com o mínimo de dois dias úteis,
antes do dia agendado da cirurgia, para o cancelamento da inscrição do animal. Quem
não fizer o aviso prévio de cancelamento, ficará impedido de cadastrar animais para
castração pelo período de um ano.

Dúvidas
As
dúvidas
podem
castracaopaulinia@paulinia.sp.gov.br.

ser

encaminhadas

ao

e-mail:
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