
 

 
 

Divisão de meio ambiente da Prefeitura Tel: 0854-83-8069  

 
 

Por lei do Japão, todos os cachorros com 91 dias de nascimento 

devem ser registrados e receber a vacina contra a raiva. 
 

 

Para registrar o cachorro 

Assim que comprar ou ganhar o seu cachorro, o turor deve ir até a Prefeitura registrar e receber 
a licença de tutor incluindo a plaquinha de registro para fixar na coleira do cachorro. (verificar o 
valor da taxa no setor de meio ambiente no 1º andar). 

Se o cachorro morrer ou se a família mudar de endereço, avise a Prefeitura para 

atualizar o cadastro. 
 

 

Vacina contra a raiva 

Todos os tutores devem levar o cachorro com mais de 91 dias de nascimento na 
feira de vacinação organizada pela Prefeitura ou ir diretamente na clínica veterinária para vacinar o 
cahorro contra a raiva. A plaquinha de confirmação da vacina será entregue na hora para ser fixada 
na coleira do cachorro. (verificar o valor da vacina na Prefeitura ou na clínica veterinária de sua 

preferência). 
 

Se o seu bichinho se perder 

Assim que o seu cachorro ou gato se perder, envie os dados para a 
Prefeitura, todos os moradores estão informados de que se ver um cachorro 
ou gato com coleira “perdido” na rua, os moradores devem ligar para a 
Prefeitura informando onde e que horas viu o animal, assim todo mundo se 

ajuda e encontra mais rápido e seu animalzinho de estimação! 
 
Dados que devem ser enviados: Nome, idade, raça, cor, tamanho, peso 

aproximado, uma foto de corpo inteiro, data e horário que o animal sumiu. 
No caso dos cachorros, o número de registro. 
 

 

Gatos 

Os gatinhos não precisam ser registrados. 
 

 

Clínica veterinária na cidade de Oda 

 
Mirano (endereço no QR code ao lado) Tel: 0854-82-1120 

 

 
 
 
 
 

Contato / Dúvidas: Prefeitura de Oda Shimane 
TEL: 0854-83-8013   FAX: 0854-82-6667   E-MAIL: o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp 

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 17:15 
Intérprete em Português e Inglês: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 16:30 

Endereço: 1111 Oda, Oda-cho, Oda-shi, Shimane-ken 〒694-0064 
Fechada aos finais de semana e entre os dias 29 Dezembro - 03 Janeiro 

Cachorro de estimação 

 

Nem doeu 

OPA! 

Eu já tenho o 
meu registro 

Ainda bem... 


