
Documentação necessária 
Para o cadastramento é necessário apresentar: 
  
1 – RG e CPF: 
Será obrigado o envio de cópia digitalizada e legível (formato PDF) do RG e do CPF 

ou de outro documento onde os dois estão registrados, CNH por exemplo. 
Obs.1: Cada arquivo digitalizado não pode exceder o tamanho de 1 MB, por 

isso se for tirar foto do documento com o celular use a menor resolução da 

câmera.    
Obs.2: Caso o interessado fizer o cadastro presencialmente, deverá trazer 

cópia e original. 

Obs.3: A inscrição em nome de terceiros somente será aceita 

mediante apresentação de procuração específica para finalidade de 

cadastro para castração. A procuração não precisa ser reconhecida em 

cartório. 
 

  
2 – Comprovante de Endereço: 
Será obrigado o envio de cópia digitalizada e legível (formato PDF) do 

comprovante de endereço em nome do cadastrado, onde conste CEP e Região 

Administrativa. O comprovante deve ter sido emitido no máximo há 60 dias. 
Obs.1: Caso não tenha comprovante em nome próprio, o cadastrado 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. 

Obs.2: Caso não tenha parentesco com o endereçado do 

comprovante, este deve apresentar uma declaração de residência 

conforme o modelo presente no link a seguir 

 http://www.ibram.df.gov.br/images/Declaracao_de_residencia.pdf 
Obs.3: Cada arquivo digitalizado não pode exceder o tamanho de 1 MB, por 

isso se for tirar foto do documento com o celular use a menor resolução da 

câmera.    
Obs.4: Caso o interessado fizer o cadastro presencialmente, deverá trazer 

cópia e original. 

Obs.5: A inscrição em nome de terceiros somente será aceita 

mediante apresentação de procuração específica para finalidade de 

cadastro para castração. A procuração não precisa ser reconhecida em 

cartório. 
 

  
3 – Comprovação de Beneficiário de Programa Social - CADúnico: 

O registro no CADúnico não é obrigatório para ser beneficiário do Programa 

de Controle Populacional de Animais Domésticos no DF. Entretanto, os beneficiários 

de programas sociais terão prioridade para obtenção das vagas. Assim, quem se 

enquadrar nesta situação pode enviar cópia (formato PDF) do comprovante de 

cadastro obtido no seguinte site: 

 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php 
Obs.1: Cada arquivo digitalizado não pode exceder o tamanho de 1 MB, por 

isso se for tirar foto do documento com o celular use a menor resolução da 

câmera.    
Obs.2: Caso o interessado fizer o cadastro presencialmente, deverá trazer 

cópia e original. 
Obs.3: A inscrição em nome de terceiros somente será aceita 

mediante apresentação de procuração específica para finalidade de 

cadastro para castração. A procuração não precisa ser reconhecida em 

cartório. 
 



  
Exames complementares e anestesia inalatória   
O Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos no DF oferece de forma 

gratuita as operações de esterilização (ovário-salpingo-histerectomia para fêmeas e 

orquiectomia para machos), além de anestesia injetável. 
  
Uma vez necessários exames complementares ou anestesia inalatória. Nos casos de 

raças braquicefálicas — de focinho curto, como os cães boxer, chow chow e 

pequinês, e o gato persa, entre outros —, os custos devem ser arcados pelos 

proprietários do animal.  A justificativa é que essas raças apresentam muitos 

problemas de saúde ligados ao sistema respiratório. Em função disso, eles somente 

serão operados com anestesia inalatória. 
  
  
Outras informações sobre o cadastramento  
Cada responsável poderá cadastrar até dez animais para cirurgia. Logo após o 

cadastramento, o IBRAM poderá, conforme conveniência, visitar a casa dos 

inscritos para checar se a quantidade de cães e gatos cadastrados estão de fato 

localizados nos endereços informados.  
  
Assim que terminar o cadastramento, os responsáveis selecionados receberão um 

e-mail informando quando o seu termo de encaminhamento tiver sido enviado para 

a clínica. Além disso, semanalmente será publicado no site do IBRAM  o CPF dos 

tutores cujos Termos de Encaminhamento tiverem sido encaminhados. Os 

encaminhamentos se darão por conjuntos, na quantidade e frequência demandada 

pela clínica.  
  
É de inteira responsabilidade do tutor entrar em contato com a clínica para agendar 

a cirurgia no prazo de 15 dias. Caso o tutor não realize o agendamento neste 

prazo, ele perderá a vaga. Se, por algum motivo, for preciso remarcar o 

procedimento, o responsável deverá tratar diretamente com o consultório. Não 

haverá segunda chance em caso de faltas. 
  
Além disso, a constatação de qualquer informação falsa para obtenção de vagas, 

além de falta ao procedimento agendado, causam o descredenciamento e ainda 

impedem que a pessoa faça cadastro para as campanhas seguintes. 
 


