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LEI MUNICIPAL N. 1.788, DE 12 DE AGOSTO DE 2.014

"Dispde Sobre Autorizagao de ConcessQo 
de Servigo Publico e Contem Ouirar, 
Disposigoes."

O Prefeito Municipal de Turmalina. Sr Zilmar Pinheiro Lopes, faz saber a 
todos que a CSmara Municipal, no uso de suas atribuisbes legais. aprovou e 
Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - O Municipio de Turmalina, atraves do Poder Executive, fica 
autorizado a conceder a exploragao dos servigos de captura, remogao e 
guarda de animais, que outorgada mediante processo licitatbrio, com 
celebragao de convSnio com pessoa flsica ou jurldica vencedora da licitagSo 
nos termos da presente lei. visando a apreensao, remogao, recolhimento e 
estadia para animais encontrados soltos em vias e logradouros publicos.

ParSgrafo 1° - O convenio de que trata esta lei, poderb ser individualizado por 
porte e/ou especie de animais.

Parbgrafo 2° - A concessao deste servigo sera pelo prazo de 02 (dois) anos, 
renovaveis por igual periodo.

Art. 2° - Os servigos de captura, remogao e guarda de animais, em area 
destinada para esse flm, dentro do territorio do Municipio de Turmalina, serao 
executados exclusivamente por pessoa flsica. empresa particular, empresas 
em consdrcio, associagbes ou cooperativas, na forma desta Lei, observadas 
as prescribes legais e os ditames licitatdrios.

Art. 3° - Para efeitos desta lei, entende-se por:

I - Animais: todo e qualquer animal errante encontrado em vias publicas sem 
qualquer processo de contengao e cuidados necessarios que assegure a sua 
saude e protegao contra qualquer ag5o que causem riscos as pessoas;

II Animais Apreendidos: todo e qualquer animal capturado pela 
concessionaria para tal finalidade, compreendendo desde o instante da 
captura, seu transporte, alojamento nas dependencies da concessionaria, e 
destinagao final.
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III - Captura: ato de prender, arrestar. tomar, aprisionar. deter qualquer 
animal encontrado solto pelas vias e logradouros publicos do Municipio.

IV - Remogao: o ato de transpose dos animals apreendidos. executado pcl;i 
concessionaria mediante determinagSo da autoridade competente, do local 
em que se encontra no momento da determinagao ate o local destmado para 
sua guarda, dentro do territorio do Municipio de Turmalina.

V - Recolhimento: o depbsito dos animais em area especifica de propriedade 
da concessionaria ou locados para esse fim, destinado a guarda do animal 
apreendidos.

VI - Guarda de Animais: recolhimento dos animais apreendidos e a vigilancia 
exercida sobre os mesmos. com o fim de rete-los, cuida-los, alimenta-los, ou, 
ainda, para nao se evadirem.

VII - Area Especifica: local destinado ou utilizado para a guarda ou 
permanSncia de animais apreendidos, dotada de infra-estrutura necess^ria 
para receber os animais capturados em condigdes dignas, de qualidade, 
dotados de currais, canis e gatis, conforme o especime do animal.

VIII - Estadia: o tempo de permanencia do animal no local destinado para 
esse fim, decorrido entre a apreensao do animal e sua efetiva liberagao, 
atraves de determinagao da autoridade competente ou leiiao.

IX - Maus Tratos: guarda irresponsavel e, crueldade: o abandono, a tortura, a 
violencia e quaisquer atos injustificaveis que possam ferir. mutilar, causar 
estresse, fome, sede ou qualquer outro transtorno fisico ou moral ao animal, 
bem como a sua morte.

Art. 4° - Os animais deverao ser recolhidos para local especifico com 
instalagdes previamente aprovadas pela municipalidade. de propriedade da 
concessionaria ou por ela locado. ficando sob sua responsabilidade ate que 
sejam liberados para o proprietario ou responsavel, em caso de serem 
leiloados, adotados, doados ou outro fim recomendado pela Secretaria 
Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hidricos devera ser 
expedido atestado de sanidade animal por rrtedico veterinario.

Art. 5° - O local de permanencia de animais devera possuir capacidade para 
atender a demanda, de modo que os animais apreendidos nao sejam 
maltratados, incubados ou engaiolados em pequenos cubiculos ou espagos 
nao condizente com seu porte, sendo que o animal apreendido recebera 
tratamento digno e adequado desde o ato da apreensao e durante o periodo 
de sua permanencia no alojamento.

Art. 6° - SSo procedimentos obngatdrios de operagao:
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- Para a coleta:

a) - Uso de velculos adequados compatfveis com o porte do animal;b) - no 
caso de bovinos, eqQinos e muares, poderao ser conduzidos atravSs de 
montarias com vaqueiros capacitados.

II - Para remo^ao:

a) Qualquer remogao somente podera ser feita pela concessionaria, que 
quando posslvel, autuara o infrator, lavrando o competente auto de 
constata?ao e infragao, discriminando todas as caracteristicas do animal e 
eventuais marcas constantes do mesmo, de forma detalhada, em duas vias, 
sendo uma via entregue ao respons£vel pelo animal;

b) Os servigos de remogao e recolhimento ao local especifico deverao ser 
mantidos 24 boras por dia. ininterruptamente, inclusive aos sSbados, 
domingos e feriados;

c) No caso de apreensao de animals no periodo noturno ou horario em que 
nao haja expediente nos brgaos municipais, a concessionaria devera notificar 
o agente da autoridade, sobre a apreensao realizada, tomando todas as 
providencias que forem necessarias. no primeiro dia util subsequente a 
apreensao.

Art. 7° - O local de apreensao devera conter cadastro dispondo de quantidade 
de animais apreendidos e liberados, conforme: esp^cie, raga, tamanho, 
proprietario, motive da apreensao, discriminando inclusive o numero da 
notificagao e auto de infragao, intervales entre as datas com dia, mes e ano e 
as unidades e autoridades apreensoras e liberadoras

Art. 8° - Para liberagao dos animais apreendidos a concessionaria somente 
podera restituir o animal apreendido ao seu proprietario ou seu representante 
legal, ap6s a apresentagfio do ato liberatorio, expedido pela autoridade 
competente e do pagamento das despesas com remogao e estadia.

Art. 9° - O horario para liberagao de animais recolhidos sera em conformidade 
com o expediente estabelecido pela concessionaria.

Art. 10 - Os valores a serem cobrados para a apreensao, remogao e estadia 
dos animais recolhidos. sao os seguintes:

I - Pela captura e remogao: 

a) Grande Porte - 20 (vinte) UFM.

II - pelas estadias: contados a partir do dia seguinte ao da captura:
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a) Grande Porte - 20 (vinte) UFM por dia.

Ill - For cada animal recolhido sera devido multa nos seguintes valores:

a) Grande Porte - 40 (quarenta) UFM por dia. 

Par^grafo Unico - Entende-se por:

a) Grande Porte - animais acima de 0,91 m (zero vfrgula noventa e um metro) 
de altura;

Art. 11 - Os animais apreendidos ficarSo a disposipao do proprietario ou seu 
representante legal pelo prazo de 07 (sete) dias, sendo que duranle esse 
periodo de tempo, o animal sera devidamente alimentado, acondicionado em 
recintos higienizados e de tamanho e largura onde possam movimentar-se de 
forma digna e pessoal preparado para tal fungSo, com livre acesso as 
sociedades protetoras dos animais

Art. 12 - Os valores estabelecidos no artigo 10 (dez) poderao ser alterados 
atrav6s da edigao e publicagao de Decreto Municipal, sendo vedado a 
concessionaria a aplicagao, sobre eles, de qualquer tipo outros encargos ou 
de reajuste.

Paragrafo Unico - Sera utilizada para caiculo a UFM vigente no exercicio

Art 13-0 6nus decorrente da apreensSo, remogao e apreensao do animal e 
sua estadia recairao sobre o seu proprietario ou possuidor, cujos valores 
serao recolhidos aos cofres do Municlpio para uma conta bancaria especlfica, 
atrav6s de DAM e repassados a concessionaria em rubrica orgamentaria 
prdpria de ‘resttuigctes’, constante do orgamento na Secretaria Municipal de 
Finangas.

I - Os valores referidos no inciso III, do artigo 10, e devido ao Municlpio e sera 
recolhido aos cofres deste, mediante pagamento de DAM, em conta bancaria 
especlfica.
II - Os valores nao recolhidos serao inscritos em dlvida ativa.

Art. 14 - Cabera a Secretaria Municipal de Saude e Secretaria Municipal de 
Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hidricos regulamentar e realizar, 
sob sua responsabilidade, as doagoes e leilOes dos animais recolhidos e nao 
resgatados pelo proprietario.

Art. 15 - A concessionaria que nao observar as normas desta lei tera o 
contrato de concessao rescindido, sem qualquer onus para o Municipio.
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Art. 16 - Para os casos nao previstos nesta Lei, ou infrapoes pela 
inobservancia ou a desobediencia as disposigOes legais, deverd prevalecer o 
disposto nos Cddigos de Posturas, Cddigo Sanitario, Lei n. 8666/93 
(LicitagCes e Contratos) e Lei de ConcessSes e PermissSes.

Art. 17 - O Municlpio de Turmalina nao responde por indenizapSo nos casos 
de danos ou bbito do animal apreendido e eventuais danos materiah t«ii 
pessoais causados pelo animal durante o ato de apreensao.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicapao, revogadas us 
disposipOes em contrario.

Turmalina/MG., 12 de agosto de 2.014

<?finSPPInheiroLopes

Prefeito Municipal
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