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O Munidpio de Nova Lima - MG, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade 

Urbana, considerando o disposto no Decreto Municipal n2. 12.059 de 14/02/2020, torna 

publico, para ciencia dos potenciais interessados, que realizará Cadastramento para 

inscrição de Organizações Não Governamentais (ONG's) sem fins lucrativos, Santuarios, 

Fundações, Associações e Pessoas Físicas para receber doação de animais de Médio 

(ovinos, suínos e caprinos) e Garnde Porte {bovínos, bubalinos, equinos, asininos e muares), 

recolhidos em abrigo credenciado pelo Munidpio. 

 

1. PROPOSITO DO CADASTRAMENTO: 

 

 
1.1. Este Cadastramento tern por objetivo a inscrição de Organizações Não  

Governamentais (ONG's) sem fins lucrativos, Santuarios, Fundações, Associações e 

Pessoas Físicas, para receber doações de animais de Médio (ovinos, suínos e caprinos) e 

Grande Porte (bovinos, bubalinos, equines, asininos e muares), recolhidos e disponibilizados 

atraves da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. 

 

1.2. Os animais a serem doados são provenientes de recolhimento por abandono ou em 

situação de abandono em espaços e vias públicas, nos termos do Codigo de Posturas 

Municipal (Lei n° 849/1977 - art. 96 e seguintes), do Código de Trânsito Brasileiro (artigo 

269, inciso X) e Decreto Municipal n.º. 12.059/2022. 

 
1.3. A relação dos documentos exigidos para o cadastramento encontra-se prevista nos 

Anexos I e II do presente Edita!. 

 
 

1.4. 0 Termo de Recebimento e de Responsabilidade a ser firmado encontra-se no Anexo 

Ill do presente Edital. 
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1.5. A descrição dos animais para doação será disponibilizada pelo Departamento de Trânsito 

e Transportes Publicos da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Nova 

Lima - MG. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 
2.1. Os interessados que desejarem informações que não constem do presente Edital, 

deverão dirigir-se à Secretaria Municipal de Seguranca e Mobilidade Urbana de Nova Lima- 

MG, localizada na Rua Edgar Cassemiro, n° 71, Bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima 

- MG, de segunda à sexta-feira, no horario de 8h às 12h e de 13h às 17h ou realizar contato 

pelo telefone 3541-4391. 

 

2.2. A retirada do Edita! e seus Anexos deverá ser feita no Departamento de Transite e 

Transportes Publicos da Secretaria Municipal de Seguran a e Mobilidade Urbana de Nova 

Lima - MG, a partir da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, nos horarios de 

8h às 12 he de 13h às 17h ou ainda pelo sftio da Prefeitura Municipal de Nova Lima - MG, 

no endereço eletronico: http://www.novalima.mg.gov.br. 

 

2.3. As dúvidas de caráter técnico ou legal quanto a interpreta ao dos termos deste Edital 

e outros esclarecimentos necessaries deverao ser protocoladas na recep ao da Secretaria 

Municipal de Seguran a e Mobilidade Urbana de Nova Lima - MG. 

 

2.4. A resposta será disponibilizada por correspondencia física ou eletrônica, via e-mail 

disponibilizado, preferindo-se esta úlltima. 

 

 
3. PARTICIPAÇÃO NO CADASTRAMENTO: 

http://www.novalima.mg.gov.br/
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3.1. Poderão participar do cadastramento e posterior recebimento de animais abandonados 

as Organizações Não Governamentais (ONG's) sem fins lucrativos, Santuários, Fundações, 

Associações  e Pessoas Físicas. 

 

3.2. Não poderão participar do presente Cadastramento o servidor ou agente político 

vinculado à esta Administração Publica Municipal. 

 
3.3. Para participar deste Edital, o interessado deverá declarar, conforme modelos constantes 

nos Anexos I e II, que se responsabiliza pela veracidade e autenticidade das informações e 

documentos apresentados durante o processo de seleção, concordando em manter seu cadastro 

sempre atualizado, bem como  que esta ciente e concorda com as disposições previstas no Edital 

e seus anexos. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CADASTRAMENTO: 

 

 
4.1. Em caso de Pessoa Jurídica deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

Estatuto Social ou Ato Constitutivo Diverso (devidamente registrado perante o órgão 

representativo da instituição), Ata de Fundação da Entidade, cópia do Extrato do Registro do 

CNPJ perante a Receita Federal do Brasil; Ata de Eleição da atual Diretoria, cópia da 

ldentidade e CPF dos componentes da diretoria e respectivos comprovantes de residência, 

tal como documento emitido pelo Órgão Municipal competente sobre a adequação do 

local onde o animal sera mantido e criado. 

 

4.2. Em caso de Pessoa Física, deverão ser apresentados os seguintes documentos: cópia 

de ldentidade (RG), cópia do CPF, comprovante de residêencia e documento emitido pelo 

Órgão Municipal competente sobre a adequação do local onde o animal será mantido e 

criado. 
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4.3. A documentação pertinente poderá ser apresentada em cópia simples, juntamente com 

as vias originais para conferencia e certificação, ou mediante cópia autenticada com o máximo 

de 90 (noventa) dias. 

 

4.4. A falsa declaração do proponente implicará nas sanções legais cabíveis. 

 

 
4.5. A documentação ora solicitada não exime o interessado da apresentação de outros documentos 

necessários para a perfeita conclusão do processo, ou ainda a supressão de outros 

considerados  excessivos,  à critério da  Secretaria  Municipal  de Segurança  e 

Mobilidade Urbana. 

 

 
5. DOS PRAZOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 

 

 
5.1. Os documentos deverão ser entregues no Departamento de Trânsito e Transportes 

Publicos da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Nova Lima - MG, 

localizada na Rua Edgar Casemiro, n° 71, Bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima - MG, 

a partir da data de publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 

17hs. 

 

 
5.2. O protocolo deverá estar identificado com as seguintes informações: 

 
 

I. Requerente: Nome e endereço completos; 

 

 
II. Assunto: Cadastramento n° 001/2022; 

 

 
Ill. Detalhes: Edital n° 001/2022: OBJETO: ''Cadastramento para inscrição de Organizações Não 

Governamentais (ONG's) sem fins lucrativos, Santuários, Fundações, Associações e 
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Pessoas Físicas, para recebimento, em forma de doação de animais de Médio {ovinos, suínos 

e caprinos) e Grande Porte (bovinos, bubalinos, equínos,  asininos e muares), abandonados 

ou em situação de abandono em espaços e via públicas", recolhidos pelo Município de Nova 

Lima - MG; 

 

IV. Documentação completa, constante nos itens 4.1 e 4.2 deste Edital. 

 

 
6. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE CADASTRAMENTO PARA RECEBIMENTOS DE ANIMAIS: 

 

 
6.1. A análise da documentação apresentada ficará a cargo da Comissão Permanente de 

lnventário, Avaliação, Cadastramento e Doação de Animais abandonados ou em situação de 

abandono, recolhidos ao abrigo autorizado pelo Munidpio. Comissão esta instituída através 

do Decreto Municipal nº. 12.060 de 14/02/2022. 

 

6.2. Quando da referida análise, o local indicado para a criação do animal será 

devidamente vistoriado. 

 

6.3. Aprovada a proposta, a documentação e o local pertinente, o interessado será 

devidamente cadastrado junto ao Departamento de Trânsito e Transportes Publicos da 

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Nova Lima - MG. 

 

6.4. A documentação e regularidade do cadastrado, mormente quanto ao local destinado à 

criação do animal, poderão ser verificadas a qualquer momento, posterior à efetivação 

do cadastro. 

 
 

7. DA COMUNICAÇÃO, DOS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO DONATÁRIO E DO SORTEIO: 

- 
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7.1. Havendo animal recolhido e disponÍvel para doação, depois dos devidos procedimentos 

internos de marcação, identificação individualizada, catalogação e cuidados com sua saúde, 

as pessoas e Instituições cadastradas serão comunicadas, por todos os meios e canais de 

comunicação disponíveis, inclusive eletrônicos, com a devida certificação, para manifestar, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados da comunicação, sobre o interesse em receber, por 

doação, o animal abandonado. 

 

7.2. Havendo mais de um interessado cadastrado em adotar o animal, Pessoa Física ou 

Jurídica, será dada preferência àquela voltada a proteção animal. 

 

7.3. Concorrendo mais de um interessado com objeto ou campo de atuação 

predominantemente voltados para a proteção animal, ou mais de um interessado sem 

vinculação nesse sentido, a questão será resolvida através de sorteio, a ser realizado em local, 

data e hora definidos pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Nova 

Lima - MG, com a presença das partes interessadas, os servidores competentes e duas 

testemunhas. 

 

7.4. Havendo pluralidade de interessados cadastrados, tal como pluralidade de animais 

disponfveis a doação, quando do sorteio, o mesmo será realizado por animal, excluindo-se 

sucessivamente os contemplados. 

 

7.5. Se em resposta a comunicação surgir apenas uma pessoa ou instituição com interesse 

nos animais disponíveis para doação, estes poderão ser todos entregue à mesma. 

 

08. DO TERMO DE DOAÇÃO 
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8.1. A  doação efetivar-se-a através da assinatura do Termo de Recebimento e de 

Responsabilidade, conforme Anexo Ill deste Edital, em 02 (duas) vias. 

 

8.2. O interessado selecionado será convocado para a assinatura do Termo de Doação no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação. 

 

8.3. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

interessado selecionado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Comissão Permanente de lnventário, Avaliação Cadastramento e Doação de 

Animais abandonados do Municfpio de Nova Lima - MG, sob pena de nao efetivação da 

doação. 

 

8.4. Verificada qualquer irregularidade na documentação do cadastrado interessado, bem 

como quanto ao local indicado para a criação dos animais, aquele ficará impedido de 

celebração do termo de adoção. 

 

8.5. Mesmo após a efetivação da doação, o donatário deverá manter sua documentação 

legalizada e atualizada, inclusive quanta ao local indicado para a criação do animal recebido, 

as quais poderão ser vistoriados e fiscalizados a qualquer momento. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO: 

 
 

9.1. Alem das obrigações contidas no Termo de Recebimento e de Responsabilidade, 

conforme Anexo Ill deste Edital, bem como aquelas previstas no Decreto Municipal n° 

12.059/2022, deverá o participante retirar o animal doado no abrigo regularmente autorizado 

pelo Municfpio, estando ciente de que não haverá qualquer ônus quanta à referida 

retirada e transporte por parte do Municipio. 
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9.2. O descumprimento das mencionadas obrigações, tal como o abandono do animal nas 

vias publicas, importará no cancelamento da doação realizada, no cancelamento do cadastro 

da pessoa ou Instituição perante este Município, bem como no recolhimento e retorno do 

animal ao abrigo Municipal de origem. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

 
10.1. As Organizacões Não Governamentais {ONG's) sem fins lucrativos, Santuários, 

Fundações, Associações e Pessoas Físicas, são responsáveis pela fidelidade e autenticidade 

das informações prestadas e dos documentos apresentados, sendo que, a falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informac;5es neles contidas, a qualquer 

tempo verificadas, implicará na imediata desconsideração da intenção de recebimento de 

doação dos animais, no cancelamento do competente cadastro realizado junto à este 

Município, bem como na adoção, se caso for, das medidas cabíveis para a devida 

responsabilização, inclusive criminal. 

 

10.2. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Secretário Municipal de 

Segurança e Mobilidade Urbana conjuntamente com a Comissão Permanente de lnventário, 

Avaliação, Cadastramento e Doação de Animais abandonados ou em situação de abandono. 

 

10.3. Este cadrastamento tern validade de 2 {dois) anos, a partir da data de sua publicação, 

para inscrição dos interessados. 

 

10.4. A doação dos animais recolhidos e disponíveis será realizada pela Secretaria 

Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana aos interessados inscritos e aptos a receberem 

os mesmos, durante o período de validade do cadastramento. 
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10.5. Será realizada a publicação mensal , até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à 

doação, através de extrato, constando os nomes dos beneficiários e animais recebidos, na sede 

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Nova Lima – MG e no sítio da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima, no endereço eletrônico http:// www.novalima.mg.gov.br 

 

 

10.6. A realização do presente cadastramento visa permitir o conhecimento da existência 

de animais de Médio (ovinos, suínos e caprinos) e Grande Porte (bovinos, bubalinos, equinos, 

asininos e muares) à disposição para doação, que se encontram apreendidos em abrigo 

regularmente autorizado pelo Município de Nova Lima - MG, montando cadastro de 

interessados para recebimento e acolhimento dos mencionados animais, bem como 

proporcionar maior transparencia à eventual doação. Alem disso, tal ação garante que a 

doação se dê através de um critério objetivo e isonômico, cujo intuito é resguardar os 

princfpios constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência, bem como, e 

principalmente, o bem estar do animal recolhido. 

 
10.7. Noticiados maus tratos aos animais doados, ou a qualquer outro animal pela pessoa ou 

Instituição Cadastrada/Donatária, será realizado o cancelamento do cadastro e da doação, 

bem como tomadas todas as medidas administrativas cabíveis para responsabilização dos 

autores dos maus tratos, levando-se os fatos ao conhecimento das autoridades competentes. 

 

10.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

 
* Requerimento de Cadastramento - Pessoa Jurídica (Anexo I); 

* Requerimento de Cadastramento - Pessoa Física (Anexo II); 

* Termo de Recebimento e de Responsabilidade (Anexo Ill). 
 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE CADASTRAMENTO – PESSOA JURIDICA 

 
Ilustríssimo (a) Senhor (a) 

Diretor do Departamento de Trânsito e Transportes Publicos  

 
Eu,_______________________________________________, representante legal

 da  

Instituição  __________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o n.º ___________________________, localizada na _______________ 

___________________________________________________________________________, 

endereço eletrônico (e-mail) ____________________________________________________, 

telefone _________________________, venho requerer o competente cadastramento junto ao 

Município de Nova Lima- MG para fazer jus ao recebimento de animal (is) capturado(s) em espaço 

ou via pública, em situação de abandono. Na oportunidade, junto os documentos abaixo 

relacionados: 

 

- Estatuto Social ou Ato Constitutivo Diverso; 

- Ata de fundação da entidade; 

- Inscrição no CNPJ; 

- Ata de eleição da atual diretoria; 

- Cópia da identidade e CPF dos componentes da diretoria e respectivos comprovantes 

de residência; 

- Documento emitido pelo Órgão Municipal competente sobre a adequação do 

local onde a animal será mantido e criado. 

 

Declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e os 

documentos apresentados, para fins de recebimento de animal capturado em espaço ou 

via publica, em situação de abandono, sao  verdadeiros  e  autênticos  (fiéis  à verdade 

e condizentes com a  realidade dos fatos). 

 

Comprometo-me em manter atualizado meu cadastro junto a Secretaria Municipal de 

Segurança e Mobilidade Urbana, por seu competente Departamento de Trânsito e 

Transportes Publicos. 

 

Nova Lima,   , de   de  _____ 
 
 

 

Assinatura do representante legal da Instituição 
 
 



 

 

 

a 

 

ANEXO II 
 

REOUERIMENTO DE CADASTRAMENTO - PESSOA FISICA 
 
 

 
Ilustríssimo (a) Senhor (a) 

Diretor do Departamento de Trânsito e Transportes Publicos de Nova Lima - MG: 

 

 
Eu, _____________________________________       portador do RG n° 

  e CPF n°  ,  residente e 

domiciliado na ______________________________________________________________ 

endereço eletrônico (e-mail)    e telefone: __________________ 

venho requerer o competente cadastramento junto ao Município de Nova Lima - MG, 

para fazer jus ao recebimento de animal capturado em espaço ou via pública, em 

situação de abandono. Para tanto junto, na oportunidade, os documentos abaixo 

relacionados: 

 

- Cópia da Identidade – RG 

- Cópia do CPF 

- Comprovante de Residência 

- Documento emitido pelo Órgão Municipal competente sobre a adequação do local onde o 

animal será mantido e criado 

 

 
Declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e os 

documentos apresentados, para fins de recebimento de animal capturado em espaço 

ou via publica, em situação de abandono, são verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade 

e condizentes com a realidade dos fatos) 

 

Comprometo-me em manter atualizado meu cadastro junto a Secretaria Municipal de 

Segurança e Mobilidade Urbana, por seu competente Departamento de Trânsito e 

Transportes Publicos. 

 

Nova Lima,   , de   de  ______ 
 
 
 
 

 
Assinatura 

 
 



 

 

 

 

ANEXO III 

 
TERMO DE RECEBIMENTO E DE RESPONSABILIDADE 

 

 
Por este termo declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que estou 

recebendo  o  animal,  especie  _____, identicação 

____________________ (microchip) 

 

Declaro que não possuo histórico de maus tratos aos animais, tendo plena 

capacidade de arcar com os cuidados necessários ao animal adotado, possuindo 

abrigo adequado, limpo, seco e com espac;o suficiente para atender as 

necessidades do mesmo. 

 

Me comprometo ainda a fornecer alimentação adequada, assim como procurar um 

veterinário regularmente para o devido acompanhamento periódico. 

 

Estou ciente das condições para a adoção do mencionado animal, inclusive de 

que o mesmo não podera ser comercializado ou submetido a maus tratos. 

 

Estou ciente das orientações passadas a mim no momento da entrega do animal 

e que o não cumprimento das obrigações acima podera ensejar a devida 

responsabilização perante a lei. 

 

Responsabilizo-me, finalmente, pelo devido transporte do animal adotado. 

 

 
Nova Lima,  __ de  de  ____ 

 
 
 
 

Assinatura do responsável pelo animal 
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