
 
 
 
 

PROJETO DE LEI
 
 
 

Autoriza a Prefeitura a celebrar convênios
ou parcerias com entidades de proteção
animal e outras organizações não
g o v e r n a m e n t a i s ,  u n i v e r s i d a d e s ,
estabelecimentos veterinários, empresas
públicas ou privadas e entidades de
classe, para recolhimento, transporte e
tratamento médico veterinário de animal
de grande por te  abandonado no
município e dá outras providências.  
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI: 
 
 
Art. 1º  Fica a Prefeitura autorizada a celebrar convênios ou parcerias com entidades de proteção
animal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários,
empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para que proceda a recolha do animal de
grande porte abandonado no município e efetue o transporte, para local seguro, quando saudáveis,
ou encaminhe a tratamento médico veterinário, quando necessário.
 
Parágrafo único.  Entende-se por animal de grande porte: cavalos, burros, mulas, jumentos, pôneis e
bovinos.
 
Art. 2º  Os animais apreendidos, a critério do órgão sanitário responsável, receberão as seguintes
destinações finais após o encerramento do tratamento médico veterinário:
 
I - leilão;
 
II - adoção;
 
III - doação.
 
Art.  3º  Os custos da Prefeitura referentes ao recolhimento, transporte, encaminhamento para
atendimento médico  veterinário  até  que o  animal  receba destinação final,  incluindo todas  as
despesas de alimentação e estadia, devem ser ressarcidas pelo proprietário do animal, sem prejuízo
da responsabilização pelo descumprimento da legislação federal e estadual.
 
Art.  4º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  conta  da  dotação  orçamentária  nº
60.50.3.3.90.39.04.304.0006.2.060.01.310000, para o exercício de 2018, e nos demais exercícios por
conta  de  dotações  orçamentárias  próprias  a  serem  consignadas  nos  respectivos  orçamentos,
suplementadas em até 20% (vinte por cento), se necessário.
 
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Plenário "Mario Scholz", 23 de outubro de 2018
 

 
 

 
 

Ver. Robertinho da Padaria - PPS 
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