
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 017/2021

BOA VISTA -PB,17 de junho de 2021.

S enhor Presidente,
Senhores Vereadores ,

Por ser uma questao humanit5ria, a esterilizacao de animais objetiva findar com

os  animais errantes do Municipio  e a altemativa 6  exatamente  a castracao  dos  desses

animais, cujas crias indesejadas sao cotidianamente abandonadas mos logradouros e se

tomam urn problema de ordem pbblica.

A castra95o de c5es e gatos, alin de evitar o abandono e soffimento de animais, 6

vital para a pr6pria sadde humana, uma vez que animais sem os devidos cuidados sao

potenciais transmissores de doenga.

0  Projeto  em  questao  visa  a  castrapao  e  esterilizapao  dos  animais,  alem  de

vacinacao,  vermifugacao,  educag5o  no  trato  com  os  animais  com  servigos  gratuitos  a

populapao.

A  Proposic5o  pemitiri  urn  maior  controle  populacional  dos  caes  e  gatos  no

Municipio, pois,  como  dito  acima, trata-se tanb6m de uma quesfao  de sadde ptiblica.

Assim,   contando   com   o   apoio   dos   que   comp5em   essa  ilustre   Casa  Legislativa,

submetemos a Vossas Excelchcias a analise e aprovapao do projeto ora encaminhado.

Boa Vista-PB,  17 de junho de 2021.

Atenciosamente,

CAMARA  MUNICIPAI  DE   BOA  VISTA



PROJET0 DE LEI N° 017/2021

BOA VISTA-PB,17 DE JUNH0 DE 2021.

AUTORIZA    0    PODER    EXECUTIV0    A

REALIZAR 0 CONTROLE POPULACIONAL

DE CAES E GATOS NO MUNIcfpIO DE BOA

VISTA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEIT0 CONSTITUCIONAL DO MUNIcfpIO DE BOA VISTA, ESTADO DA

PARAfBA, fapo saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1° -Fica o Poder Executivo  autorizado  a realizar o  Controle Populacional de  Caes  e

Gatos  no  Municipio  de  Boa  Vista,  atrav6s  de  apses  de  vigilancia  sanitala,  controle  e

prevencao  de  zoonoses,  controle  da  populapao  de  animais  domesticos  em  situapao  de

abandono, posse respous6vel e da promoc5o do bern-estar da satide humana e animal.

Art. 2° -  Sao objetivos desta Lei:

I - garantir riveis bisicos de cuidados para os animals, diminuindo as taxas dei abandono,

natalidade, morbidade, mortalidade e de controle das populap6es de aniniais errantes;

11 - prevenir, reduzir e eliminar o abando de animais em logradouros pbblicos, as causas de

sofrimento  fisico  e mental,  possiveis  causas  de  zoonoses,  ataques  e  dos  agravos  causados

pelos animais, a assegurar e promover o ben-estar animal;

Ill - promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, garantindo condic6es de satde,

seguranca e ben-estar ptlblico.

Art. 3° - Para fins do disposto nesta Lei, infere-se por:

CAMARA  Ml)NICIPAL  DE  BOA VISTA



I - zoonose, a doenga transmissivel comum a homem e animal;

11 - 6rgfro sanitino responsavel, o indicado pelo Poder Executivo Municipal;

Ill - animal dom6stico, o anin}al que coabite com o homem;

IV - animal solto, o animal errante encontrado sem qualquer processo de contengao;

V  -  animal  apreendido,  o  animal  capturado  por  servidor  do  6rgao  sanitirio  respousavel,

considerando-se   apreeusao   o   transporte,   o   alojamento   nas   dependencias   do   dap6sito

municipal de animals e a destinapao final;

VI - dep6sito municipal de animals, a dependencia apropriada do 6rgao sanitalo municipal

para alojamento e manuten95o de animal apreendido;

Art.40 -Sfro objetivos das ap6es de controle da populagao animal:

I - preservar a satide e o bemcstar da populapao humana do dano ou inc6modo causados por

animal sem dono;

11 - prevenir, reduzir e eliminar as causas de sofiinento do animal.

Art.50  -  0  Poder  Executivo  Municipal,  fica  autorizado  a  fomentar  a  implantapao  e  o

desenvolvimento de progranas de controle populacional de c5es e gates.

§ 1 a. Constituem ag6es de controle populacjonal de caes e gatos:

I - o controle raprodutivo das populap6es de caes e gatos abandonados, consubstanciado na

ado€ao de metodos de esterilizac5o permanente;

11 - a prevenc5o de zoonoses ou de doencas especificas com vistas a reducao da renovacao

populacional de caes e gatos atrav6s do aumento `da expectativa de vida dessa populagao;

Ill - a implantap5o de programas educativos;

IV - a qualifica9ao dos agentes.



Art.60 - 0 Poder Executivo promoveri, atrav6s de suas secretarias, programas e campanhas

publicitatas  sobre  conscientizacao  da  populapao  acerca  da  posse  responsdvel  de  animal

dom6stico, podendo, para tanto, celebrar parceria com entidade de protecao animal e outras

organizac6es n5o govemamchtais, universidades,  empresas pdblicas ou privadas,  entidades

de classe e arms.

Art.  70 - 0 material do programa a que se refere o artigo anterior desta Lei contera, entre

outras informap6es, orientagao sobre:

I - importincia da vacinacao de cao e gato;

11 - zoonoses;

Ill - cuidados e forma de lidar com o animal;

IV - problemas decorrentes do ndmero excessivo de animais domesticos e importancia do

controle da natalidade;

V - esterilizapao;

VI - abandono e etc.

Art.8°  -  0  Poder  Executivo,  atrav6s  de  suas  secretarias,  dad  publicidade  a  esta  Lei,

preferencialmente  em  forma  de  campanhas  educativas  e  incentivat  os  estabelecimentos

comerciais   que   desenvolvam   atividades   com   animais,   veterinirios   conveniados   e   as

entidades de prote9ao aos animais a faze-lo.

Art.90 - Sera apreendido o animal:

I - solto em logradouro pbblico ou local de livre acesso ao ptiblico;

11 - submetido a maus-tratos por seu proprietino ou preposto deste;

Ill - com indicios de contamina9ao por raiva;



IV - com suspeita de contaminapao por outra zoonose;

V - criado em condic6es inadequadas de vida ou alojamento;

VI -cuja criapao ou uso seja.,vedado por esta Lei.

Pardgrafo dnico - 0 animal apreendido em decorrencia do que disp5e o inciso IV deste artigo

somente  podde  ser  devolvido  ao  proprietalo  caso  tenham  sido  eliminadas,  confome

constataq5o, as causas de sua apreens5o.

Art.10  -  0  animal  apreendido,  salvo  em  caso  de  maus-tratos,  ficari  a  disposicao  do

proprietdrio ou de seu representante legal.

Art.11  -0 animal apreendido e nao resgatado pelo proprietato no prazo de  15 (quinze) dias

sera encaminhedo, a crit6rio do 6rg5o sanitalio responsavel, para:

i - adocao;

11 - eutanasia, em caso de:

a) doenca transmissivel e incurivel;

b) nao transmissivel e incurivel;

c) ferimento grave, clinicamente comprometido.

§   1°  -  Os  procedimentos  previstos  mos  incisos  I  e  11  deste  artigo  serfro  submetidos  a

supervisao do medico veterinario do 6rgao de controle de zoonoses.

§ 20 - 0 cao e o gato adotados ser5o castrados cirurgicarnente.

§   3°   -  Tratando-se  de  femea,  poderi  preferencialmente,  adotar  a  vacinapao  antes  da

castrap5o.

Art.12  -  i  obrigat6ria,  eni  logradouro  ptiblico,  a  colocap5o  de  coleira  com  plaqueta  de

identificacao e guia adequada ao tamanho e porte do animal.



§   1°  -  A  condngao  de  aninal  em  logradouro  pdblico  deveri  ser  feita. por  pessoa  cujas

caracteristicas de idade e forca sejam suficientes para controlar os movimentos e contenc5o

do animal.

§  20  -  0  descumprimento  do  disposto  no  caput  sujeita  o  proprietalo  a  multa  de  50%

(cinquenta por cento) do valor da unidade fiscal de referchcia, por animal, dobrando em caso

de reincidencia.

Art.13 -0 proprietalo de cao e gato e respousavel por manter estes animais em condi95es

adequadas   de  alojamento,   alimentapao,   salde,  higiene   e  ben-estar,   e  pela  destinapao

adequnda dos dejetos.

§  1° -As condig6es de alojamento deverio impedir que o animal fuja ou agrida terceiro ou

outro animal.

§ 2° -0 descunprimento do disposto no caput sujeita o proprietato do animal a:

I -intima9ao para regularizapao da situap5o em 15 (quinze) dias;

11 - multa de uma UFIR (uhidade fiscal de refer€ncia), caso a inegularidade n5o seja sanada

no prazo previsto no inciso I deste artigo;

Ill -multa prevista no inciso 11, acrescida de 100% (cem por cento), a cada reincidencia.

Art.14 -E teminantemente proibido abandonar animal em logradouro ptlblico ou privado,

sob pena de multa de tres UFIR (unidade fiscal de referencia).

Art.15 -0 evento de comercializapao de cao e gate depender4 para iniciar suas atividades,

de autorizapao do 6rgao municipal responsivel.

Art.16 -i responsabilidade do proprietalio ou do respousivel pela guarda do animal o dano

por ele provocado, exceto quando houver invasao de propriedade.



Art.17   -   E   obrigat6ria   a   instala¢fro   de   placa   de   advertencia   ch   residencia,   em

estabelecimento comercial ou em outro local que mantenha cao para guarda.

Art.18  -  0  proprietalo  de  animal  e  obrigado  a  vacinar  seu  cao  ou  gate  contra  raiva,

observado o prazo para a revacinap5o anual.

§  1° -A vacinapao de que trata o caput deste artigo deveri ser feita gratuitamente pelo 6rgfro

ptiblico competente, em campanha anual.

§   2°   -   0   responsavel  pelo   animal   deved   guardar   o   certificado   de   vacina9ao   para

apresentapao a autoridade competente sempre que solicitado.

§  3°  - Nfro sendo  apresentado o  comprovante  de vacinacao,  o responsivel  sera intimado  a

providenciar a vacinapao dos ahimais no prazo de 20 (vinte) dias.

§ 4° - 0 comprovante de vacinapfro fomecido peLo 6rg5o municipal reapousavel e a carteira

emitida por veterinino particular sefao utilizados para comprova95o da vacinapao anual.

Art.19 -0 descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator as seguintes penalidades:

1 - multa;

11 - apreeusao do animal;

§  1° -A Multa prevista no inciso I ten como refer6ncia UFIR, sendo aplicada em dobro, na

reincidchcia;

§ 2° - A aplicapao de multa nao exclui outras penalidades previstas em legislapao;

§  3°  -  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serfro  aplicadas  sem  prejuizo  de participapao

obrigat6ria em palestra educativa sobre posse responsavel de animal domestico.

Art.20 - 0 agente sanitato 6 responsavel pela aplicagao das penalidades previstas nesta Lei.



Art.2l  -  Cabe  ao proprietalo,  em  caso  de morte  do  animal,  dispor do .cadaver  de  forma

adequada.

Art.22   -  As   despesas   decorrentes   do  projeto   de  Lei   correr5o   por  conta   de   dotacao

orcamentala pr6pria do Poder Executivo Municipal, ficando desde ja autorizadas a abertura

de cr6dito especial, e suplementag5o orcamentata, caso necessdrio.

Art.23.  Os  valores  aITecadados  com  as  multas  ser5o  destinados  ao  Fundo  Municipal  do

Direito dos Animais.

§  I a - Fica autorizado a criapao do Fundo Municipal dos Direitos dos Aninals.

Art. 24 - Fica o Poder Pdblico autorizado a celebrar convchio e/ou parcerias com entidades

de    prote95o    animal     e    outras     organizap6es    nfro     govemamentais,    universidades,

estabelecimentos veterinirios,  empresas ptiblicas ou privadas e entidades de classe, para a

consecngao dos objetivos desta Lei.

Art. 50 - Esta Lei entrari em vigor na data de sua publicapao.

Boa Vista,  17 de junho de 2021


