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TERMOOE.AUOIÊNCIA
(In,quérit" Civil nO 7112011)

Aos dez dias do mês de abril de 2012, às 10h30rnin,
na 3apromotoria
ANDRÉ
de

Luís

de Justiça
DE SOUZA,

Oliveirá,

Oficial

de

Santos

de Oliveira,

Albarelo

Ribeiro'

Oliveira,

Divisâo

Saúde do Munipípio

Independentes
expedida

Jale~,õ

nos

autos

Municipal

da Secre1aria

Azevedo

Associação.

que compareceram

do Inguérito

Alves da Cruz, Diretora

Civil

;'0

71/2011

Municipal

de Saúde

da Secr~tariade

~()vaes

e Maria Virgínia
deAnimais
à notificayão

e a testemunha

seguintés

da

Diretor da

em. a\endiment?

ÓS

Srs.

Colombo,

de Protetores

do Grupo de Vigilância

qual, ;umavez inquiridos,prestar~~J.m

os

e Coordenadora

Chefe de Gabinete

d~ Jales, A1ziraMara·de

de. Jales,

compareceu

Moreno

'de Saúde de Jales, Patricia

de ~ales, Marcos

e Controle

representante.da

Eliane Regina

assinado,

de Saúde

Sanitária

Or.

ónde 'se encontrava

comigo

Municipal

Lisbo~ Campaneri,

de Barros CorreaVieri',

Rob~ita

Diretora

da ,Unidade de Avaliação

de Jales, Ana Claudia

ao final

Secretário

de Vigilância

'Públieo,

de Justiça,

Promotoria

Dbnizelli

Equipe'Municipal

do Ministério

Promotor

Sanqra

xxX

Epidemiológica

de

esclarecimentos:

OBJETIVO

A
ajustamento

de"conduta

presente

audiência

do Munidpio

tem

e d~corílunidade

como

objetivo

pautar

de Jales no trato de

.açôe~ pontuais Pé3raresolver as· questões relaci9nadas aos animais errantes e
localiz,ados

em bairros

eles pertence~tes,

de b~ixa renda,

evitando-se

O Promotor
breve relatári?

f

1

do conteúdo

visando

a procriação

existente

de Justiça

f ...
tI:.

o 'direito

a

e por fi,,! a eutanásia

iniciou a audiência

no procediment"

o iniCió de algumas "açQes pontuais para resolver
comunidade.

com isso garantir

indesejada

fazendo

em questâo,

a problernáticas

SU

exist

um

erindo
ntes

a
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Dada a pali1vrá ao MuniCípio foi dito pelp Secretário
de Saúde que: "existe um local ná altura daFACIP com oito baias onde os
animais são guardados. O Município já',adquiriu os quites de castração que
serão entregues em 15 dias. O Município iniciará a castração em número de'
cinco por semana. Justi~ca·este númeroe,castraçáo

uma vez que os animais

precisam ficar em observação após operação, c;lurantecinco dias. O Municipio
disse que existe ~inalíiação para construção do. centro de.zoonoses mantido
pelos Municipios consorciaqos, cujo local foi definido .também no local da'
FACIP. O projeto da edificação foi concluido com a avaliação da vigilãncia
epidemiológica do Estado e se aguarda a COnfecçãoda planilha financeirapara
avaliar

o custada

construção!'Nãoho~ve ainda deliberação no órgão regional

COlegiadoda saúde, uma vez que o Município de, Urânia tencionava realizar
política municipal e bUScarrecurso do Estado, o que foi negado, uma vez que o
Estado somente psesta auxílio aos Municipios com máis de cem ,mil habitantes.
Dai a razão que se busca a. construção, do centro regioni11dezoonoses via
consórcio. O Estado .ficaria responsável pelo ,custeio de construção e entrega
de equipam,en,tos, O custeio" da política seria de responsabilidade dos
Municipi,os.Atulllm.enteo Município possuium imóvel, adaptado, que necessita
ainda de adequação sanitária para estar funcionando 'adequadamente e se
realizar a cirurgia de castração. O Ió.calé utilizado para fins de eutanásia em
cães positivo~ Para a leishmaniose".
Dada a palavra .â representante dos protetores' de
'animais indep~ndehte foi dito por ela que "a entidade pretende colaborar com o
Múnicipio na COnstruçãode ações pontuais para a resolução da Problemática
encontrada nos aulas. Que atualmente não foi dado inicio as castrações, bem \~

1

como a questão envolvendo a guarda peanimais

deve também pa r da

,.~-~.~
..;'"~~~;
educação da socie,dade.Atualmeflte as maiores demandas ocorrem em
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em sacos, Caixas e muitas vezes deixados em rodovias. A instituição pode
colaborar em ações de poações de animais, auxílio nascastraÇÕ8s, be"fcomo
em realização de feirinhas de ~oações de animais. Aentidade juntamente com
o 'Mu~iÇípio se compromefe a se resPons'abilizar pelas ações, educacionais
junto aos moradores garantindo o direito desses animais".

Dada a

palavra à representante

da Vigilância

Epidemiológica do Estado, Sra, Sandra Roberta Alves da Cruz foi dito que "a
questão da leishmaniose é realizada através d'1 estudos .ecla~sificações. Jal~s
possui a incidência do vetor, do animal J' inCidência da doença em humanos,
aprOximadamente23 cas"s. A classificação de Jàles é nível 3, onde.se fazem
necessárias ações de controle do ,vetor, controle. 'de animaiS positivos' e
assistência

médica ,para

casos,h~manos. Faz-se

necessária

8-'contratação

urQentede vetennário pela Municipalidade".

.

O, Município t~m seFOmprometido com a fi~lização

dçsjmóveis e conscientização dos mOradores com,o aspecto da limpeza. Os
grupos nomeados pelo Municipio comparecem nas residências e fiscalizam a
limpeza deterrenos eOrientamosma'rad"res

No caso de descumprimento

. nQtifica-se o morador.para se adequar ás normas sanitárias,.caso contrário se
converte o descumprimento em multa, Seg~ndo o :Município a multa gira ·em
tomo de R$:400,OO;Ao firial ficaram pactuadas as seguintes ações:

1 - O Município irá iniciar a castraçã" de animais
errantE!s,fêmeas, com o número de ci~co castrações por semàna,i,ncumbindo
ao Municfpio'de indicar o yeterinário e adquirir os quites de castr~ção.
2 ~ O Município se incumbirá de realizar a ad

1

do local.ria altura da FAÓlP paraÍins de castr~ção nos .termos das no
sanitárias:

......

)).
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3 - OMunicípio'iniciar~no prazo máxim~ de15 dias o
procedimento de castração, com servidor 8tetivo e, não havendo veterinário
cOncursado nó Município, neste momento,a ~unicipalidade é orientada pelo
Promotor de ;Justiça'de que se não houver a posse e a investidura no cargo de
veterinário, a contrataçã,o de servidor temporárío está admitida 'pela Lei
8.745193,

Ress"lvo que a contratação deve ser, realizada 3
mes!,s aniesdopleito

e mantida até a posse do eleito, sendo que a partir de

ja,neirpde 2013 o municipio, se responsabilizàrá em realizar novo concurso
públicO~paraveterinário 'casohão p~rra a investidura~ocarg'o"do concurso e,m
vigência.
4 -O

município ea

comu,~idade trabalharão na

criação de um ,site para fins de' doação ,dea~imais errant!'s existentes no
município.
I

5 - O mUnicípio' irá intensificar a fiscalização nos
bairros dO município, no tocante ao controle"dovetor e dos animais,e,- caso
constatado a leishmaniose serãO confeceítmadosprotocolos

no sentido de

responsabilizar o proprietário-do 8himal\rJa b,usca-det~tameritopromovendo o
isolamento do animal exigindo a cOlocaÇãode material de no máximo 0,007
mm, Qiiopermitindo o contato com humanos.

O município a,inda notifiêaráo proprietário advertindo
que o d!,scumprimento daobrigaçãoe']sejará

,SUS,

octJmprimento do protocolo

ressalvando gUeB busca,do proprietáriopelgtratamento

será feita as

suas e:Kpensas.
6 - Fic" permjtidoao

município e as entidades' de

-;~OO";J.OOf-):~;
prote~o

aos animais buscarem.auxilio junto a, comunidade de,' Jal

\\

VJ
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7 .". Em' caso. de descumprimento das obrigações
cohst~mteS'no item 01, 02e 03 o Muní~ípio inCorrerá~mmulta mensaL,deR$
,100,00 (cemreais), selh p~ejuízodaS a~es civis que eventualmente venham a
ser propostas paracorl)peli"lo a implementar o pres"hte acordo,

8

O presente compromisso 'enltaráem

vigor, na

'data de sua assinatura, cabendo aos compr9mitehtes cumprirem fielmente os
respectivos, oompromissose

tudo fazerem para', o alçance dos objetivos

traçados, nos termos do presente,
Para oonstar, assinam a presente em vias- de igual
teor e'forma,

PATRí

~.,~
ALZIRAMARÀPE AZEVEDO NOVAES
~,

MARIAVIRGíNIA DE BA~ROS CORREA VlERI

1

SANDRARO~6VES

DACROZ

