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Lei Complementar Municipal n? 1.906/2016, de 11 de outubro de 2016.

Estatui o Codigo Municipal de Defesa e Controle de 
Animais e Da Outras Providencias.

A CSmara Municipal de Turmalina decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I DISPOSIC&ES PRELIMINARES

Art. 18 Este Estatuto estabelece normas de defesa e controle das populates animais urbanas 
e rurais no Municipio de Turmalina.

§ I? Os orgaos municipals responsaveis pelo desenvolvimento de a^oes de que trata esta Lei 
serao o Setor de Zoonoses no ambito da Secretaria Municipal de Saude, bem como a 
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, cabendo-lhes, dentre outras atribuigoes, desenvolver 
campanhas e programas de informagao e orientagao, com respaldo legal e t^cnico para maior 
conscientizagao da populagao.

§ 29 A Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e o Setor de Zoonoses deverao fazer gestoes 
junto as pessoas, empresas e entidades a fim de obter maxima efetividade dos dispositivos 
desta lei.

§ 3® Os entes privados que cooperarem com a consecugao dos objetivos desta Lei poderlo se 
utilizar deste fato em campanhas de marketing, com autorizagao da Prefeitura.

§ 4®, Fica criado o Fundo Municipal de Protegio Animal, de natureza contibil, para onde ser3o 
direcionados todos os recursos oriundos de multas e pregos piiblicos cobrados com base nesta 
lei, e cujos recursos serao direcionados a consecugSo dos objetivos desta lei.

§ 5® A Prefeitura de Turmalina mantel local adequado para a guarda temporaria de caes para 
fins de esterilizagao, eutanasia, sob responsabilidade do Setor de Zoonoses da Secretaria de 
Saude; podera, ainda, delegar 0 servigo a terceiro.

Art. 28 Para os efeitos desta lei entende-se:
Zoonose: infecgao ou doenga infecciosa transmissivel de forma natural entre animais 
vertebrados e o homem;
Animais de estimagao: os de valor afetivo, passiveis de coabitar com 0 homem, 
ressalvado 0 disposto na Lei Federal n? 5.197, de 3 de Janeiro de 1967;
Animais de uso economico: as especies domesticas, criadas, utilizadas ou destinadas a 
produgao economica e/ou trabalho;
Animais de consume: aqueles utilizados para o consume humane e criados com essa 
finolidade em cativeiro devidamente regulamentado e abatidos em estabelecimentos 
sob supervisao medico -veterinaria.
Animais sinantropicos: as espdeies que, indesejavelmente, coabitam com o homem, 
possibilitando incomodos, risco a saude publica e/ou prejuizos economicos;
Animais soltos: todo e qualquer animal errante encontrado nas vias e logradouros 
publicos ou em locals de acesso publico;

IV.

V.

VI.
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VII. Animais apreendidos: todo e qualquer animal capturado pelo orgao municipal 
responsivel pelo controle de zoonoses, compreendendo desde a captura, seu 
transporte e respective alojamento nas dependencias do referido 6rgao municipal; 
Mordedores viciosos: todo animal causador de mordedura repetidamente em pessoas 
ou outros animais, sem provocate;
Cao comunitario: aquele que estabelece com a comunidade em que vive lagos de 
dependencia e de manuten^ao, embora nao possua responsavel unico e definido. 
Maus-tratos: toda e qualquer a$ao voltada contra os animais que implique em 
crueldade ou desleixo, ausencia de alimenta^ao minima necessaria, excesso de peso 
de carga, tortura, uso de animais feridos, alojamento e instances inadequados ou 
improprios a especie ou porte, submissao a experiences pseudo-cientificas, falta de 
cuidados veterinarios, quando necessario, forma inadequada de adestramento e 
outras priticas que possam causar sofrimento fisico ou emocional, bem como o que 
mais dispoe a legislate federal sobre prote^ao aos animais;
Conduces inadequadas: manutengao de animais em contato direto ou indireto com 
outros animais, portadores de zoonoses, ou ainda em alojamento de dimensoes e 
instances inapropriadas a sua especie e porte;
Animais silvestres: os pertencentes as especies nao domesticas;
Animais da fauna exotica: animais de especies estrangeiras;
Animais ungulados: os mamiferos de dedos revestidos de cascos;
Resgate: reaquisi^ao de animal, recolhido junto ao 6rgao municipal responsive! pelo 
controle de zoonoses, pelo seu legitimo proprietario, ou por pessoa que dele cuidava 
normalmente, antes do recolhimento;
Guarda: prote^ao provisoria de animal por pessoas fisicas e juridicas, para mante-los 
bem cuidados;
Adofao: ato de entrega de animal nao resgatado por seu proprietirio ou responsive!, 
pelo orgio municipal responsavel pelo controle de zoonoses, a pessoas fisicas ou 
juridicas, sendo obrigatbrio o preenchimento e assinatura da ficha de adoqao e o 
termo de responsabilidade, acompanhado de urn laudo socio-economico;
Animais pefonhentos: todo e qualquer animal que produza ou tenha veneno ou 
pe^onha.
Guia curta: guia para condu^ao de caes e gatos que nao exceda o comprimento de 
1,00m (um metro).

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Art. 39 Constituem objetivos basicos da Politica Municipal de Defesa e Controle de Animais:
Implantar no Municipio 0 Programa de "Posse Responsavel de Animais", que inclui 
posse, guarda, manutenfao e saiide animal;
Preservar a saude da popula^ao, mediante o emprego dos conhecimentos 
especializados e expenencia de saude publica veteriniria.
Fiscalizar a^oes e/ou atos de maus tratos contra animais, contando com 0 apoio, 
quando necessirio, da Policia Ambiental e do IBAMA.

I.

III.

Art. 49 Constituem objetivos basicos das a^oes de controle das populates animais:
I. Prevenir, reduzir e eliminar as causas de sofrimento dos animais;

II. Preservar a saude e 0 bem estar da popula^ao humana, evitando-lhe danos, agravos 
ou incomodos causados por animais;

III. Criar, manter e atualizar um registro de Identifica^So das populates animais do 
Municipio.
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Artigo 5« - £ vedado:
Ofender ou agredir fisicamente os animals, sujeitando-os a qualquer tipo de 
experiencia, pratica ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como 
as que provoquem condigdes inaceitaveis de existencia;
Manter animais em local desprovido de asseio ou que Ihes impe^a a movimentagao, o 
descanso ou os privem de ar e luminosidade;
Obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores as suas formas e a todo ato que 
resulte em sofrimento, para deles obter esforgos que nao se alcan^ariam senao com 
castigo;
N3o propiciar morte r3pida e indolor a todo animal cujo abate seja necess^rio para 
consume;
N3o propiciar morte ripida e indolor a todo animal cuja eutanasia seja recomendada; 
Vender ou expor a venda animais em areas publicas sem a devida I ice n pa de 
autoridade competente;
Enclausurar animais conjuntamente com outros que os molestem;
Exercitar caes conduzindo-os presos a veiculo em movimento;
Qualquer forma de divulgapao e propaganda que estirnule on sugira qualquer pratica 
de maus -tratos ou crueldude contra os animais.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX

CAPITULO II DO REGISTRO E CADASTRAMENTO DE ANIMAIS
Sepao I Dos Animais

Art. 69 - E livre a criapao, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de c3es e gatos de 
qualquer rapa ou sem rapa definida no Munidpio de Turmalina, desde que obedecida a 
legislap3o municipal, estadual e federal vigente.

Art. 79 Os caes, gatos, equideos e animais exoticos deverao ser devidamente registrados e 
cadastrados, no ambito do Municipio, atraves de identificador eletronico, denominado 
microchip, ou outros criterios estabelecidos pelo 6rg5o municipal responsive! pela protepao 
animal, que devera manter esse registro atualizado, com os dados relatives ao animal, 
identificapSo do proprietario ou responsavel e do local de permanencia do animal, nos termos 
desta lei.

Art. 8® A identificapao do animal atraves de microchip devera ser realizada por profissionais 
medicos veterinarios, devidamente licenciados e credenciados.

§ 1® Para colocapao do microchip pelos Agentes Publicos sera cobrado o valor de 50 
(cinquenta) UFM, ressalvado as isenpoes previstas nesta lei, para as pessoas 
comprovadamente carentes e nos casos de adopao.

§ 2® Os profissionais tecnicos do brgao municipal responsive! pela protepao animal poderao 
proceder a identificapao do animal, atraves do microchip, nos casos de adopio, de forma 
gratuita, e/ou animais apreendidos, ficando o proprietirio sujeito ao recolhimento dos prepos 
publicos devidos ao orgao municipal responsavel pela protepao animal.

Art. 9® Os dies c equideos deverao ser cadastrados e identificados ate o terceiro mes de idade.

Paragrafo unico. Os proprietaries de animais nascidos antes da vigencia da presente lei terao o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel por igual periodo, desde que devidamente
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justificado pelo 6rg5o responsavel pela prote^Oo animal, para providenciar o cadastro e 
identificafao respectivos das especies.

2223^

Art. 109 Para o registry dos animais serao preenchidos formularios fornecidos exclusivamente 
pelo 6rgao municipal responsavel pela protegee animal, ou parceiros licenciados e 
credenciados, devendo deles constar, no minimo, os seguintes requisites:

Numero do Registro Geral dos Animais (RGA);
Nome do animal, sexo, raga, cor, idade real ou presumida;
Nome, qualificagao, enderego e registro de identidade (RG) e do cadastro de pessoas 
fisicas (CPF) do propriet^rio;
Data das ultimas vacinagdes e nome do veterinario por elas responsavel.

I.
II.
III.

IV.

Art. II9 Quando houver transferencia de propriedade ou obito do animal, e obrigatoria a 
comunicagao ao 6rgao municipal responsavel pela protegao animal ou parceiros licenciados e 
credenciados, para atualizagao dos dados cadastrais, cabendo essa responsabilidade:

I. No caso de transferencia, ao novo proprietario;
II. No caso de obito, ao proprietario.

§ I9 Enquanto nao for realizada a atualizagao do cadastro a que se refere o caput deste artigo, 
o proprietario anterior permanecera como responsavel pelo animal.

§ 2fi Nos processes de adogao 0 proprietario receber^ visitas do agente fiscalizador, que 
verificara as condigdes de guarda, trato e manejo do animal adotado.

Art. 12. Os parceiros licenciados e credenciados para cadastramento de animais deverao 
remeter ao orgao municipal responsavel pela protegao animal, dentro do mes de referenda e 
atrav^s de correspondencia escrita ou correio eletronico, ambos com protocolo de 
recebimento, os cadastres por eles efetuados, conservando em seu poder os comprovantes de 
remessa.

Art. 13. Para a realizagao do cadastro e identificag3o os interessados deverao recolher os 
pregos publicos devidos ao orgao municipal responsavel pela protegao animal.

§ I9 Os parceiros licenciados e credenciados deverao afixar em local visivel ao publico a tabela 
de pregos de que trata 0 caput deste artigo.

§ 29 Os municipes que apresentarem condigoes socioeconomicas insuficientes para arcar com 
0 custo do processo de identificagao, deverao proceder ao preenchlmento de questionario 
avaliador e, se comprovada a falta de condigoes, ficarSo isentos do pagamento dos pregos de 
cadastro e identificagao.

§ 39 Os casos de isengao citados no paragrafo anterior serao exclusivamente verificados e 
deferidos pelo 6rg3o municipal responsavel pela protegao animal ou pelo orgao responsavel 
pela Assistencia Social, que podera solicitor ao interessado os documentos comprobatdrios de 
sua situagao socioeconomica e realizar diligencias necessarias para constatar as informagoes 
fornecidas pelos interessados.
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Art. 14. 0 6rg§o municipal responsavel pela protegao animal poder^ fazer gestoes junto aos 
orgaos publicos, inlclatlva privada e organizagoes nao-governamentais, visando buscar 
recursos ou material de apoio que possibilitem e auxiliem o bom desempenho do programa.

Art. 15. 0 6rg3o municipal responsavel pela protecao animal devera ser consultado para 
elaboragao de material educative sobre propriedade e posse responsavel, contendo entre 
outros, nocoes e cuidados basicos de guarda, trato e manejo dos animais permitidos em area 
urbana.

Paragrafo unico. 0 orgao municipal responsavel pela prote^ao animal devera responder £ 
consulta prevista no caput deste artigo, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
seu recebimento.

Se^ao II Do Controle Populacional

Art. 16. O controle populacional e de zoonoses de caninos e felinos, no Municipio de 
Turmaiina, sera considerado fun^ao de saiide publica, que devera abranger a esterilizagao 
cirurgica, programa de educa^ao ambiental ou outras medidas cabiveis.

§ 1? Os parceiros licenciados e credenciados deverao afixar em local visivel ao publico a tabela 
de pre^os de que trata o caput deste artigo.

§ 29 Os municipes que se enquadrarem na situa^ao de isemjao de pagamento de que trata o § 
2? do art. 11 deste Estatuto, tambem ficarao isentos dos pre^os de esterilizafao cirurgica e 
outras medidas cabiveis.

§ 39 As entidades de prote^ao aos animais, devidamente cadastradas e credenciadas, terao 
direito a encaminhar os animais destinados a adogSo para serem esterilizados no drgao 
responsavel de prote^ao animal, respeitada a capacidade de atendimento daquele setor.

§ 42 As castrates serao realizadas nas dependencias das clinicas, hospitals e consultdrios 
veterinarios cadastrados ou em locals apropriados pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Turmaiina, ou outro local autorizado pelo Poder Executive, e contara, preferencialrnente, com 
mao de obra especializada dos medicos veterinarios que se inscreverem.

§ 52 A Administrate Municipal devera manter convenios, em canker permanente, com 
clinicas, hospitais e consultdrios veterinarios para castra^ao de caes e gates, machos e femeas, 
pertencentes a pessoas comprovadamente de baixa renda.

Art. 17. A Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, em conjunto com o Setor de Zoonoses, 
devera manter programa de educagao ambiental permanente que preveja a distribuigao de 
material a populate, contendo:

I. Instru^oes sobre a propriedade responsavel de caes e gatos;
II. Informa^des sobre a importancia da vacinagao e vermifuga^ao;

III. Dados e informafoes relativas as zoonoses;
IV. Nocoes de cuidados com os animais feridos;
V. Informa^des sobre os problemas gerados pelo excesso de popula^ao de animais 

domesticos e necessidades de controle populacional desses animais;
VI. Inforrna^oes sobre mitos que envolvem a esterilizagao e cuidados pbs-operatorios;
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Outras informafoes e medidas educativas que a 3rea tecnica julgue importantes.

UWAll

VII.

Art. 18. No dia e horario marcados para castra^ao. a clinica, hospital ou consultdrio veterindrio 
fard uma prdvia avalia^ao das conduces fiskas do animal inscrito, a fim de concluir se o 
mesmo esta em conduces de ser castrado.

§ 1® Verificando algurn impedlmento para castrocao, o mddico veterin^rio responsdvel pela 
avalia^ao dever^ esdarecer suas conclusoes e as condi^oes do animal para seu proprietario.

§ 2® 0 medico responsavel pela cirurgia de esteriliza^ao devera fornecer ao proprietario 
instrufdes padronizadas sobre o pds-operatdrio e; se entender necessdrio, em receituario 
prdprio, as alteragoes que achar convenientes, marcando data para avaliafoes ou outros 
procedimentos que julgar necessarios.

Art. 19. As clinicas, hospitais e consultorios veterinarios participantes do Programa de Defesa e 
Controle de Animais deverao orientar os proprietdrios dos animais sobre a propriedade 
responsavel, bem como repassor a eles e 6 populate da regiao respectiva, sempre que 
possivel, o material inform a tivo/edu cat ivo elaborado sob a supervisao do orgao municipal 
responsavel pela prote^ao animal, nos termos previstos neste Estatuto.

CAPlTULO III DOS ANIMAIS APREENDIDOS
Se^ao I Da Apreensao de Animais

Art. 20. E proibida a permanencia de animais soltos nas vias e logradouros publicos ou locais 
de livre acesso publico, exceto o cao comunitdrio definido no artigo 2 inciso VIII.

Art. 21. E proibido o passeio de caes nas vias e logradouros publicos, exceto com o uso 
adequado de coleira ou enforcador e guia, devendo ser conduzidos por pessoas com idade e 
for^a suficientes para controlar os movimentos do animal.

Paragrafo unico. Os caes de ra^as sabidamente de ataque e mordedores, bem como os de 
comportamento bravio, somente poderao sair as ruas mediante o uso de guia curta com 
enforcador e o uso de focinheira.

Art.22 - 0 recolhimento de animais observara procedimentos protetivos de manejo, de 
transporte e de averigua^ao da existencia de proprietario, de responsavel ou de cuidador em 
sua comunidade.
Paragrafo Unico - O animal reconhecido como comunit^rio sera recolhido para fins de 
esteriliza^ao, registro e devolu?3o a comunidade de origem, ap6s identificag5o e assinatura de 
termo de compromisso de seu cuidador principal.

Art. 23. Serao apreendidos e encaminhados ao 6rgao municipal responsavel pela prote?3o 
animal os caes mordedores viciosos, apos constata^ao por agente sanitario ou mediante 
comprova^ao por boletim de ocorrencia policial.

Art. 24. Ser3 apreendido e levado ao 6rg3o municipal responsavel pela prote^ao animal 
qualquer animal:

Os caes mordedores viciosos;
Suspeito de raiva;

I.
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Com resultado sorologico positive para Leishmaniose Visceral Canina, realizado por 
laboratdrio de referencia;
Enfermo, em fase terminal tecnicamente comprovada, desde que nao tenha dono;
Em Situates tecnicamente comprovadas de maus-tratos;
Cuja criagao seja vedada pela presente lei.

ParSgrafo Onico. Os animais apreendidos por for?a do disposto neste artigo somente poderao 
ser resgatados se constatado pelo orgao municipal responsavel pela prote?ao animal que nao 
mais subsistem as causas motivadoras da apreensao.

Art. 25. Os animais recolhidos as dependencias do orgao municipal responsdvel pela prote^ao 
animal e abrigos particulares serao registrados e identificados com mengao do dia, bora e local 
da apreensao, bem como da especie, rasa, sexo, pelagem, sinais caracteristicos e outros 
elementos que porventura se apresentem.

§ lff Os abrigos particulares ficam obrigados a remeter os seus registros, mensalmente, ao 
6rg3o municipal responsavel pela protege animal.

§ 29 As associates de prote^ao aos animals, legalmente constituidas, poder§o solicitar acesso 
ao registro dos animais recolhidos ao 6rgao municipal responsavel pela protegee animal.

Art. 26. Os animais vitimas de maus-tratos ou mantidos em condifoes inadequadas de vida ou 
alojamento serao recolhidos pelo orgao municipal responsavel pela prote^ao animal, podendo 
ser encaminhados para associates protetoras de animais que dispuserem de acomodates 
especificas para abrigar as respectivas especies.

Art. 27. Os animais cuja apreensao for impraticavel devido ao seu estado clmico poderao, a 
juizo do responsavel tecnico do orgao de proteto animal, ser submetidos a eutandsia, 
inclusive in loco, respeitados os m4todos descritos no anexo I da presente lei, disciplinados 
pela Resolute 714 de 20 de junho de 2002 do CFMV.

Parigrafo unico. Os animais feridos ou portadores de doemjas consideradas graves, ou os 
dlnicamente comprometidos, que deem entrada no orgao municipal responsavel pela 
proteto animal, terao seu destino decidido pelo medico veterinario responsive! pelo 
atendimento, mediante avaliato e emissao de parecer tecnico.

Art. 28. A Prefeitura Municipal de Turmalina nao sera responsabilizada nos casos de:
I. Dano ou 6bito do animal apreendido, desde que observados os procedimentos clinico- 

veterinarios condizentes com a etica profissional;
II. Eventuais danos materials ou pessoais causados pelo animal durante o ato da 

apreensao.

Paragrafo unico. Em caso de necessidade de recursos nao disponiveis pela Prefeitura Municipal 
para encamlnhar o animal ate o orgao municipal responsavel pela proteto animal, pelo 
numero ou especie, o proprietyrio arcari com as despesas respectivas.

Art. 29. 0 animal recolhido as dependencias ao orgao municipal responsavel pela proteto 
animal permaneceri sob os cuidados profissionais de seus tecnicos, obedecendo-se os 
seguintes prazos de permanencia determinados em parecer do Veterinirio responsavel.
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§ 1? Na contagem dos prazos a que se refere este artigo, exclui-se o dia da apreensao e indui- 
se o dia do vencimento.

§ 29 Os animais das especies canina e felina, portadores do registro/identificacao, quando da 
sua apreensao, permanecerao em abrigos a esse fim destinados, sendo seus proprietarios 
notificados a proceder ao resgate dos mesmos.

§ 3? Apds este periodo, os animais poderao ser destinados a ado$ao

Art. 30. As pessoas fisicas e juridicas que adotarem equinos para lazer dever3o recolher os 
pre^os correspondentes as despesas de apreensao e transporte, e assinatura de um termo de 
responsabilidade.

SegSo II Da Concessao da Apreensao de Animais

Art. 31. Fica autorizada a concessao do service de captura, remo^ao e guarda de animais de 
pequeno, medio e grande porte, com pessoa fisica ou juridica, atraves de licita^ao, pelo prazo 
m^ximo de 2 (dois) anos, renovivel por igual periodo.

Art. 32. A concessao mencionada no par^grafo anterior podera ser individualizada por especie 
e/ou porte dos animais.

Art. 33. Entende-se pon
I. Grande Porte: animais com mais de 0,91 m (zero virgula noventa e um metro) de

altura ou 50 (cinquenta) quilos;
II. Pequeno e medio porte: animais com menos de 0,91 (zero virgula noventa e um

metro) de altura ou 50 (cinquenta) quilos.

Art. 34. O concessionario devera observar todas as disposigoes desta lei na captura, remogao e 
guarda de animais, notadamente:

I. Paraacoleta:
a) Uso de vefculos adequados compativeis com o porte do animal;
b) No caso de bovinos, equinos e muares, poderao ser conduzidos atraves de 

montarias com vaqueiros capacitados.
II. Para remogao:

a) Qualquer remogao somente podera ser feita pela concessionaria, que quando 
possivel, autuarS o infrator, lavrando o competente auto de constatagao e 
infragao, discrirninando todas as caracteristicas do animal e eventuais marcas 
constantes do mesmo, de forma detalhada, em duas vias, sendo uma via 
entregue ao responsavel pelo animal;

b) Os servigos de remogao e recolhimento ao local espedfico dever§o ser mantidos 
24 horas por dia, ininterruptamente, inclusive aos sabados, domingos e feriados;

c) No caso de apreensao de animais no periodo noturno ou horario em que nao 
haja expediente nos orgaos municipais, a concessionaria devera notificar o 
agente da autoridade, sobre a apreensao realizada, tomando todas as 
providencias que forem necessarias, no primeiro dia util subseqiiente a
apreensao.
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Art. 35. 0 onus decorrente da apreensao, remo^ao e apreensao do animal e sua estadia 
recairao sobre o seu proprietario ou possuidor, cujos valores serao recolhidos aos cofres do 
Municfpio de acordo com os valores estipulados no artigo 86, para o Fundo Municipal de 
Prote^So Animal, atraves de DAM e repassados a concessionaria em rubrica or^amentaria 
propria de 'restituifoes', constante do orfamento na Secreiaria Municipal de Finan^as e, se 
nao quitados no prazo, serao inscritos em dlvida ativa.

Art. 36. Os animais serao mantidos pelo concession^rio em local que respeite todas as 
disposigoes desta Lei, onde haverd cadastre dos animais apreendidos, onde constar^: especie, 
rufa, tamanho, proprietario, motive e data da apreensao, agente responsavel pela apreens3o.

Art. 37. Os animais apreendidos ficarao 3 disposi^So do proprietario ou seu representante legal 
pelo prazo de 07 (sete) dias, sendo que, durante esse perfodo de tempo, o animal ser3 
devidamente alimentado, acondicionado em recintos higienizados e de tamanho e largura 
onde possam movimentar-se de forma digna e pessoal preparado para tal fun^ao, com Ih/re 
acesso as entidades protetoras dos animais.

Art. 38. A libera^ao dos animais se dara no horario de funcionamento da concessioner^, ao 
proprietario ou representante legal, mediante apresenta^ao do ato liberatorio expedido pela 
autoridade competente e do pagamento das despesas com remo^ao e estadia.

Art. 39. Apds o prazo estipulado no artigo 37 o animal podera ser leiloado pelo Poder Publico, 
a flm de saldar os custos decorrentes da guarda.

Art. 40. Fventual obito do animal de posse do concessionario e de responsabilidade exclusiva 
deste, nao respondendo por tal fato o Municlpio.

Art. 41. A inobsen/Sncia de quaisquer das disposi^Ces desta Lei pelo concessionario acarreta a 
rescisao da concessao com onus para o concessionario.

Se^ao III Da Destina$3o dos Animais Apreendidos

Art. 42. Os animais apreendidos, exceto o silvestre, poderao sofrer as seguintes destina^oes, a 
criterio do 6rgao responsavel:

Resgate: pelo proprietario ou responsavel, conforme os prazos estabelecidos no 
presente Estatuto, apos avaliaf§o favor3vel do estado clinico e zoo-sanitario realizado 
por medico veterinario e mediante a apresentagao de comprovante de recolhimento 
dos pregos fixados em decreto;
Guarda: quando o animal nao for a leilSo ou doado podera ser adotado, por tempo 
determinado, a titulo precario, por interessados, com vistas a diminuigao dos gastos 
do orgao responsavel pela protegao animal ou associagao protetora parceira 
mantenedora do animal;
Leilao: quando o animal nao liver sido resgatado, mas possuir valor economic© que 
justifique coloca-lo em hasta publica, em especial aqueles de uso economic©;
Adogao: quando o animal nao liver sido resgatado por seu proprietario ou 
responsavel, apos avaliagao clinica e zoosanitaria, observadas as regras estabelecidas 
neste Estatuto;
Eutanasia: quando indicada por medico veterinario, para abreviar o sofrimento de 
animal clinicamente irrecuperivel, mediante laudo comprobatdrio.

I

IV.

V.
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Subse^ao IV Do Resgate

Art. 43. Sempre que se verificar resgate de animals apreendidos, sera exigido documento de 
identidade do proprietario e comprovante de residencia, cadastre e a identificafao do animal.

Paragrafo unico. Os pregos que vierem a ser exigidos para resgate destinam-se a cobrir 
despesas com o transporte e alojamento dos animals e serao fixados por decreto, adotando 
como base de calculo valor liquido e certo, reajustavel pelo IPCA - Indice de Prefos ao 
Consumidor Ample, na forma da legislagao municipal em vigor, ou de outro indexador que vier 
a ser adotado pelo Municipio.

Art. 44. Os animais de uso econdmico e os de estima^ao, quando apreendidos pela primeira 
vez, poderao ser resgatados sem a obrigatoriedade do recolhimento dos pre?os fixados. desde 
que seus proprietaries ou responsaveis n5o tenham condifdes economicas para o pagamento.

Art. 45. Os animais silvestres apreendidos deverao ser encaminhados aos criadouros 
devidamente cadastrados e licenciados pelo orgao federal competente (IBAMA), com 
prioridade para os localizados neste Municipio.

Subse?§o V Da Adogao

Art. 46. A adogao de animais poderd ser efetuada, desde que observadas as condifdes a seguir 
enumeradas, para:

Pessoas fisicas e juridicas, que os mantenham vivos e bem cuidados, mediante termo 
de responsabilidade;
Entidades de prote^ao aos animais, devidamente licenciados e credenciadas;
Os equinos adotados pela Coordenadoria de Prote^a Animal somente poderao ser 
utilizados para fins de lazer consistente em montaria para uso proprio ou de seus 
familiares, sendo vedada sua explora^ao economica;
Os pequenos animais adotados, como caes e gatos, deverao ser entregues castrados 
ou mediante assinatura, pelo adotante, de termo de compromisso de realizar a 
castragao em prazo fixado pelo responsavel pela Coordenadoria de Prote^ao Animal, 
quando impossivel a realizapao imediata da cirurgia;

III.

IV.

Subsec§o VI Do Leilao

Art. 47. Para realizagao de leiloes, o 6rgio municipal responsavel pela prote^ao animal 
convocari hasta publica com, no minimo, 3 (trC*s) dias de antecedencia, atrav^s de edital 
publicado na imprensa.

§ lfi Cada animal a ser leiloado ser3 avaliado para fins de arbilrarnento dc lance minimo inlcial, 
consideradas as despesas de transporte. alojamento e manuten<;ao.

§ 2* Nos leiloes de animais ruminantes e suinos, os interessados deverao habilitar-se 
apresentando documento que comprove a existencia de abrigo adequado, para onde 
encaminhara eventuais animais arrematados, seja no Municipio ou nao.
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§ 3g 0 arrematante recebera jogo de guias para recolhimento do lance ofertado e retirara os 
animals arrematados no prazo de 24 (vinte e quatro) boras onde se encontrarem recolhidos, 
apos entregar a via destinada ao mesmo, devidamente aulerUicada, ocasiao em que Ihe sera 
fornecido certificado de propriedade extraido de registro em livro prdprio onde constem todas 
as caractensticas dos animals em questao.

§ 4? Nao retirados os animais arrematados no prazo previsto no par^grafo anterior, iniciar-se-a 
nova contagem de tempo para fins de cobran^a de despesas com alojamento e manutengao.

§ Sg Os animais recolhidos por maus tratos ou abandon© de seus proprietaries, quando em 
leilao, nao poderao ser arrematados para utiliza^ao em atividades economicas, devendo ser 
lavrado termo de ciencia e responsabilidade quando do fornecimento do certificado de 
propriedade.

Art. 48. 0 Poder Executive promovera, atraves do orgao municipal responsavel pela prote^ao 
animal e demais orgaos municipals interessados, juntamente com as entidades de protei;ao 
aos animais, campanhas de conscientiza^ao de adogao de animais para os municipes, 
incentivando a posse consciente e responsavel dos mesmos com cadastro e identificafao.

Subsefao VII Da Guarda

Art. 49. Nos casos de guarda, o interessado devera preencher Ficha de Guarda de Animal e 
Termo de Responsabilidade instituido pelo orgao responsavel, os quais serao devidamente 
assinados e arquivados.

Paragrafo unico. 0 interessado tomara ci£ncia, no ato da guarda, de que podera receber visita 
do agente fiscalizador, que verificara as conduces de manuten^ao do animal sob guarda, 
podendo essa visita ser realizada por Associate Protetora de Animais, parceira da Prefeitura 
Municipal e do 6rgao responsavel pela prote^ao animal.

Art. 50. As pessoas fisicas e juridicas que tiverem a guarda temporaria para lazer, deverao 
recolheros prefos correspondentes as despesas de transpose da apreensao dos animais.

Se^ao VIII Dos Maus-lratos

Art. 51. Caracteriza maus-tratos toda pratica que implique abuso, abandono, ferimento ou 
mutilafao em animais silvestres, domesticos ou domesticados, nativos ou exoticos, causando- 
Ihesdore sofrimento.

Paragrafo unico. Tambem caracteriza maus-tratos a ausencia de acompanhamento medico 
veterinario aos animais, quando necessario.

Art. 52. A aplica?ao dos dispositivos desta Se^ao dar-se-a sem prejufzo da observSncia da Lei 
de Crimes Ambientais (Lei Federal n9 9.605, de 12 de fevereiro de 1998) e demais disposi^oes 
federais e estaduais aplicaveis.
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CAPfTULO IV DA OBSERVACAO CUNICA DE ANIMAIS AGRESSORES E/OU SUSPEITOS DE RAIVA

Art. 53. Todo c3o ou animal agressor deverd ser mantido sob observa^ao cli'nica por, pelo 
menos, 10 (dez) dias em canil de isolamento ou local apropriado, conforme a especie, nas 
dependencies do drgao municipal responsavel pela protegao animal, ou em observa^ao 
domiciliar, sob indica^ao de responsavel tecnico habilitado.

§ 1? 0 tratamento de que trata este artigo sera dado tambem ao cao ou animal suspeilo de 
raiva ou outras zoonoses de interesse da saude publica.

§ 29 Sirnultaneamente a observagao, serao adotadas as medidas adequadas para a protegao 
de eventuais contatos humanos ou com outros animais, bem como encaminhamento de 
notificacao as demais autoridades sanit^rias.

Art. 54. E atribui^ao do drgao municipal responsavel pela prote^ao animal, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Saude o encaminhamento de material coletado de animais a 
laboratdrio oficial de referenda, para diagnostic© de raiva e outras zoonoses.

Pardgrafo unico. Outros casos suspeitos, a critdrio de medico veterindrio do drgao municipal 
responsavel pela protegao animal ou de autoridade sanitaria, poderao ser encaminhados para 
avalia^ao clinica e/ou isolamento em dependencies apropriadas.

Art. 55. As a^des da Prefeitura Municipal de Turmalina sobre os animais em observagao clinica 
serao consideradas de relevancia para a saude publica, nao Ihe cabendo responsabilidade em 
eventual dbito do animal.

CAPflULO V DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARY DE ANIMAIS

Art. 56. Todo animal deve estar devidamente domiciliado, de modo a se impedir a fuga ou a 
agressao a terceiros ou a outros animais, bem como de ser causa de possiveis acidentes em 
vias e logradouros publicos ou locals de livre acesso ao publico.

§ l? Os atos danosos cometidos pelos animais sao de inteira responsabilidade de seus 
proprietarios.

§ 25 Quando o ato danoso for cometido sob a guarda de preposto, estender-se-a a este a 
responsabilidade a que alude o presente artigo,

Art. 57. I: de responsabilidade dos proprietaries a manutengao dos animais em perfeitas 
condigoes de alojamento, alimentagao, saude e bem-estar, bem como as providencias 
pertinentes a remogao imediata dos dejetos por eles deixados nas vias ou logradouros 
publicos.

Paragrafo unico. Os proprietarios de animais ficam obrigados a mante-los vacinados contra a 
raiva e demais vacinagoes obrigatorias por lei, bem como a atender as exigencias 
determinadas pelas autoridades sanitarias.

Art. 58.1 proibido abandonar animais em qualquer via publica ou privada
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§ l9 Os proprietaries de animais poderao encaminha-los ao orgao municipal responsavel pela 
protefao animal, nos casos de enfermidade terminal do animal, comprovada por medico 
veterinario, ou ainda de mordedores viciosos, desde que nao possuam recursos para tratd-los 
ou dar-lhes o devido destine.

§ 2? Os proprietaries de animais nao mais desejados deverao procurar interessados para 
recebe-los em doa?ao

Art. 59. 0 proprietario fica obrigado a permitir o acesso de agente fiscalizador, quando no 
exerdcio de suas fun^fies, as dependencias da residencia ou alojamento do animal, sempre 
que necessario, bem como a acatar as determinates dele emanadas.

Paragrafo unico. Quando o agente fiscalizador verificar a pratica de maus-tratos ou outra 
irregularidade legal devera adotar as seguintes providencias:

I. Orientar e notificar o proprietario do animal ou preposto a sanar a irregularidade, de 
imediato ou em prazo de ate 10 (dez) dias, conforme a gravidade da falta ou 
irregularidade verificada, a criterio do agente fiscalizador;

II. Decorrido o prazo estabelecido, caso a irregularidade nao tenha sido sanada, o agente 
fiscalizador podera determinar o recolhimento do animal com apoio policial, para 
lavratura da ocorrencia.

III. Noticiar o fato ao Ministerio Publico.

Art. 60. A manutento de animais em edificios condominiais sera regulamentada pelas 
respectivas conven^oes, observado o disposto nesta lei.

Art. 61. Os proprietaries de caes deverao mante-los afastados de portcSes e grades proximos as 
campainhas, medidores de agua, luz e caixas de correspondences, de modo a impedir amea^a, 
agressao ou qualquer acidente com transeuntes e funcionarios de empresas prestadoras de 
services publicos.

Pardgrafo unico. Nos imoveis que abriguem caes bravios, devera ser afixada placa alertando o 
fato, em local visivel ao publico e de tamanho com pat (ve I a leitura e a distSncia.

Art. 62. Em caso de morte do animal sob posse do proprietario ou responsavel, cabe a este a 
disposifao adequada do cadaver, de forma a nao oferecer inedmodo ou risco a saiide publica.

§ l9 Na impossibilidade do cumprimento do disposto no caput deste artigo, a Prefeitura 
Municipal de Turmalina, atraves de seus brgaos competentes, promovera a remopao e o 
destine adequado dos cadaveres de animais.

§ 2? Eventuais despesas para atender ao disposto no caput deste artigo sao de 
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo animal.

Art. 63. Os proprietaries de animais deverao obrigatoriamente fazer o cadastro e a 
identificacao com o microchip ou m£todo adotado pelo orgao competente de protecao 
animal, no prazo m^ximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de disponibilizacao 
publica do identificador, conforme decreto a ser editado pelo Poder Executive.
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CAPlTULO VI DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DA VACINACAO

Art. 64. A vacinac«to anti-rabica rotineira das populates animais urbanas do Munidpio de 
Turmalina e obrigatoria e compete ao Poder Publico a sua viabiliza?ao.

Art. 65. A vacinag3o anti-rabica de caes e gatos e anual, sendo obrigatoria a revacina^ao a 
qualquer tempo, sempre que a situa^ao clinica ou epidemiologica o indicar.

Art. 66. Sera fornecido aos proprietarios de animais, quando das campanhas publicas, 
comprovante atestando a vacina^ao ou revacina?3o.

Art. 67. Compete ainda ao Poder Publico Municipal a realizagao anual de Campanha de 
Vacina^ao Anti-rabica animal para caes e gatos e atividades de controle zoosanitario e 
epidemiologico, com vistas a prote?ao da saude coletiva.

CAPITULO VII DAS CONDUTAS VEDADAS

Art. 68. As disposi^Ses contidas neste capitulo nao eximem os interessados do cumprimento 
das demais disposifoes pertinentes contidas na legisla^ao federal, no que se refere a fauna 
brasileira, ficando proibido a criacao, alojamento e manutemjao de animais silvestres em 
cativeiro no Municipio de Turmalina, salvo as exce^oes estabelecidas em lei.

Art. 69. E expressamente proibida:
A utiliza^§o ou exposigao de animais vivos em vitrines ou para qualquer fim comercial 
ou publicitario, nas vias e logradouros piiblicos ou locals de livre acesso ao publico, 
exceto os casos autorizados pelo orgao competente, mediante previa vistoria tecnica e 
respectiva concessao de licen^a e funcionamento, estando vedada a sua realiza^ao 
caso as conduces do local nao atendam S legislacao em vigor.
A exibi^So de toda e qualquer espgcie de animal bravio ou selvagem, mesmo que 
domesticado, em vias e logradouros piiblicos ou locals de livre acesso ao publico, 
exceto os casos autorizados pelo orgao competente;
A entrada de animais, mesmo acompanhados de seus proprietaries, com guia e coleira, 
em eslabelecimentos publicos e de comercializacao de generos alimenticios, exceto os 
caes guia;
A criagao, alojamento e manuten^ao de suinos, ruminantes dom^sticos e equideos na 
zona urbana, em conformidade com o disposto na legislacao municipal pertinente, 
exceto os casos de manutengao de equideos para trabalho ou lazer.
A apresentacSo ou utilizacao de animais em espetaculos circenses;
A promote de rinhas de animais.

I.

III.

IV.

V.
VI.

§ l9 Nas hipdteses admitidas no inciso IV deste artigo, a manutenc3o dos equideos dependera 
do cumprimento, pelo interessado, do estipulado nos artigos 69 desta Lei.

§ 29 Excetuam-se da pro'ibi^ao deste artigo, os locais, recintos e estabelecimentos 
adequadamente instalados, licenciados e credenciados, destinados ao alojamento, 
tratamento, criac§o( exposigao e reproduce de animais, tais como zooldgicos e similares.
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§ 3» Nos eventos de que trata este artigo, as entidades protetoras de animais, legalmente 
constitufdas, poderao solicitar acompanhamento conjunto com autoridade sanitaria para 
apurar eventuais maus tratos aos animals.

Art. 70. As lojas que comercializem animais vivos precisam ser registradas no Conselho 
Regional de Medicina Veterinaria de Minas Gerais - CRMVMG, possuir CNPJ e contrato social, 
alvara de licenga de funcionamento; relagao contratual entre a empresa e seu responsavel 
tecnico e habilitagao legal do responsavel tecnico expedida pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinaria.

Paragrafo unico. Para os efeitos de que trata este artigo, as entidades protetoras de animais, 
legalmente constituidas, poderao solicitar acompanhamento conjunto com autoridade 
sanitaria para apurar eventuais maus-tratos aos animais.

Art. 71. Fica ainda proibido:
Criar abelhas dentro do perfmetro urbano;I.

CAPITULO VIII DAS DISPOSICdES PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE LOCAIS DE
ABRIGO DE ESP^CIES ANIMAIS

Art. 72. Os canis residenciais ou destinados a criagao, pensao e adestramento, obedecerao as 
normas construtivas dispostas na legislagao vigente e/ou normas ttoicas, os quais devem 
propiciar bem-estar animal.

Art 73. Nas propriedades particulares, urbanas, a criag5o, alojamento e manutengao das 
espdcies canina e felina ficam limitadas no maximo a 10 (dez) animais, adultos e/ou filhotes, 
considerando as duas esp^cies.

§ I® os criatorios de animais deverao ser mantidos dentro dos mais altos padroes de higiene e 
limpeza, evitando-se desta maneira a proliferagao de insetos nocivos, odores desagradaveis e 
ruidos incomodos.

§ 2? 0 ruimere de animais deve ser proporcional ao tamanho das instalagoes do criatorio, para 
promover conforto e bem-estar aos animais, evitar incomodo a vizinhanga e para garantia da 
saude puhlica.

§ 3s Em casos de procriag3o de animais, cujas ninhadas, acrescidas dos animais ja existentes 
na propriedade, excedam o numero maximo de animais de que trata o caput deste artigo, o 
proprietario tera o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da possivel data de 
nascimento das esp£cies, para se adequar ao limite legal permitido.

§ 49 Como medida preventiva a propagagao de doengas, transmissao de verminoses e mesmo 
as zoonoses, fica o proprietario obrigado a realizar tratamento de vacinagao, a fornecer 
alimentagao de boa qualidade e a proceder a exames medicos periodicos nos animais.

Art. 74. Os canis destinados b criagao, pensao e adestramento de animais somente poderao 
funcionar ap6s vistoria t^cnica previa. Os dccumentos necessdrios para concessao de licenga 
para funcionamento sao: registrado do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina 
Veterinaria de Minas Gerais - CRMVMG, CNPJ e contrato social, relagao contratual entre a
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empresa e seu responsivel tecnico e habilitacao legal do respons^vel tecnico expedida pelo 
Conselho Regional de Medicina Veterin^ria.

Art. 75. No perimetro urbano, a cria;ao e alojamento de aves para fins de consurno prdprio, de 
ovos ou de came fica limitado a 15 (quinze) anlmais de qualquer Idade, no maximo.

Paragrafo unico. Aplicam-se as regras previstas no artigo 60 5 hipotese de que trata o caput 
deste artigo.

Art. 76. As entidades protetoras de animais, assim como os demais orgaos publicos 
competentes, informarao i\ Coordenadoria de Protecao Animal irregularidades encontradas 
em locals que abrigam animais.

CAPfTULO IX DAS MEDIDAS DE APOIO DO PODER PUBLICO

Art. 77. 0 Poder Publico Municipal poder^ fornecer as associates protetoras de animais, com 
sede no Municipio e comprovadamente de utilidade publica, apoio tecnico, logistico e 
material, e/ou recursos financeiros.

Paragrafo unico. O repasse de recursos financeiros as associates, no interesse e a criterio 
exclusive do Poder Publico, sera formalizado atraves de termo de parceria e destinado a 
compra de medicamentos, alimentos, demais materials necessarios, contrata$3o de pessoal 
tecnico e administrative, ficando a beneficiaria respons^vel pela presta^ao de comas, 
conforme prazos estabelecidos no termo de parceria.

Art. 78. Entende-se como apoio do Poder Publico o fomecimento dos seguintes bens materiais
e pessoais:

Alimentos para animais;
Medicamentos;
Agua tratada;
Pessoal administrative;
Pessoal tecnico;
Permissao de uso, a titulo gratuito, de areas publicas para fins de instalates Que se 
fizerem necessarias;
Elaborate de projetos e programas de ato;
Microchips.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX

CAPfTULO X DOS ANIMAIS SINANTR6PICOS E PECONHENTOS

Art. 79. Compete aos municipes, ao Poder Publico e aos propriet3rios e possuidores em geral 
adotar medidas necessarias para manter o imbvel do qual seja proprietario ou possuidor limpo 
e isento de animais da fauna sinantropica e pe$onhenta, exceto nas areas declaradas de
preservagao, que ficarao sujeitas as determinates dos orgaos competentes.

§ 1? £ de responsabilidade dos propriet3rios e possuidores evitar o acumulo de residues (lixo), 
fazer a remote do mato, a remogao de materiais e objetos inserviveis ou quaisquer outras 
condigdes que propidem a instalagao e proliferagao de insetos, roedores e outros animais da 
fauna sinantropica ou pegonhentos, conforme legislagao em vigor.



»'Prefeitura Municipal de v* &Turmalina ff:
Juntos construindo uma cidade inelhor

m
JUI

§ 25 0 descurnprimento das determinagdes contidas no paragrafo anterior, acarretar^ a 
aplicafao das san^oes legais cabiveis.

CAPfTULO XI DAS REGRAS PARA UTILIZACAO DE EQUINOS PARA TRABALHO E/OU LAZER
Sefao I Disposifoes Gerais

Art. 80. 0 uso de animal para trabalho e/ou lazer sera condicionado a alvara municipal, cuja 
concessao depended do interessado se comprometer, sob as penas que esta Lei estabelece, a 
cumprir as seguintes obriga^oes:

I. Registrar o veiculo e o animal no 6rgao municipal competente;
II. Limitar o emprego do animal ao horario que vai das 6 (seis) as 18 (dezoito) boras, 

proibido todo trabalho noturno e aos domingos;
III. Manter local proprio ou cedido a titulo gratuito ou oneroso para pastagern do animal, 

distante no minimo 200 (duzentos) metros de qualquer via publica asfaltada ou 
calgada;
IV. Os equideos deverao ser mantidos em baias, piquetes de tamanho, piso, altura, 
forra^ao que proporcione bem-estar e conforto aos animais Manter o animal no local 
de pastagern devidamente cercado ou amarrado, sem estorvo para o animal ou perigo 
para a circulagao de pessoas e veiculos;

IV. Nao deixar o animal pastar em areas publicas ou terrenes particulares cujo dono nao 
tenha expressamente permitido a pastagern;

V. Manter o animal devidamente ferrado, limpo, alimentado, com sua sede saciada e com 
boa saude, conforme atestado de veterinario concedido em period© inferior a 4 
(quatro) meses;

VI. Manter o animal devidamente marcado, de modo indelevel e atraves de metodo 
indolor, com seu niimero de registro;

VII. Nao abandonar o animal, quando nao houver mais interesse em sua manutengao, 
devendo entao este ser encaminhado ao Servigo Municipal competente.

VIII. Como medida preventiva a propagagao de doengas, transmissao de verminoses e 
mesmo as zoonoses, fica o proprietario obrigado a realizar tratamento de vacinagao, a 
fornecer alimentagao de boa qualidade e a proceder a exames medicos periodicos nos 
animais.

Art. 81. Os veiculos de tragao animal deverao possuir obrigatoriamente:
I. Todas com pneumaticos e molas;
II. Sistema de freios com alavanca e lonas;
III. Pintura em cor clara e traseira com luminoso ou pintura fosforescente;
IV. Arreios ajustados a anatomia do animal;
V. Local reservado ao transporte de agua e comida para o animal;
VI. Placa de identificagao.

Art. 82. Fica proibido o uso de chicotes, aguilhao ou qualquer tipo de instrumento que possa 
causar sofrimento ou dor ao animal.

Segao II Dos Animais Criados para Consume

Art. 83. E vedado;
I. Privar os animais de consume da liberdade de movirnentos, impedindo-lhes aqueles 

proprios da especie;
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medicamentosos que levem 5 engorda ouII. Submeter os animals a processes 
crescimento artificials;

III. Impor aos animais 
respectivos ciclos biologicos naturais.

conduces reprodutivas artificiais que desrespeitem seus

Se;ao III Do Abate de Animais

Art. 84. E obrigatorio, em todos os matadouros, matadouros-frigorificos e abatedouros
de metodos cientificos modernos de insensibiliza^ao 

aplicados antes da sangria por instrumentos de percussao mecanica, por processamento
outros metodos modernos que

estabelecidos no Municipio, o emprego

quimico, cheque eletrico (eletronarcose) ou, ainda, por 
impegam o abate cruel de qualquer tipo de animal destinado ao consumo.

Paragrafo unico - E vedado o uso de marreta e da picada de bulbo (choupa), bem como ferir ou 
mutilar os animais antes da insensibiliza^ao.

CAPlTULO XII DAS SAN0ES

Art. 85. As san^oes as infra^oes desta lei serao cobradas de acordo com o estabelecido no 
Cddigo de Posturas.

Art. 86. Sem prejuizo das penalidades previstas em lei, o proprietario do animal apreendido 
ficara sujeito ao pagamento de despesas de transporte, de alimentagao, assistencia veterinaria 
e outras, conforme tabela abaixo, expressa em UFM (Unidades Fiscais Monetarias do 
Municipio de Turmalina):

I. Despesas de transporte:
a) Caninos, felinos e caprinos: 45,00 (quarenta e cinco) UFM;
b) equinos e muares: 75,00 (setenta e cinco) UFM;
c) Vacuns: 45,00 (quarenta e cinco) UFM;

II. Despesas de alimentagao:
a) Caninos, felinos e caprinos: 5,00 (cinco) UFM por dia;
b) Equinos, muares e vacuns: 15,00 (quinze) UFM por dia;

III. Despesas com assistencias veterinarias: 15,00 (quinze) UFM por dia 
das especies. para quaisquer

Art. 87. A autoridade ou servidor que deixar de cumprir as obrigagoes de q 
Estatuto ou agir para impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento, 
responsabilidades do infrator, sem 
cabiveis.

ue trata o presente 
.... . ncorrera nas mesmas

prejuizo das dema.s penalidades administrativas
e penais

CAPlTULO XIII DA CAMPANHA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS

Art. 88. O Poder Executivo institulra no municipio de Turmalina a Campanha de 
Populacional de Caes e Gatos, a ser realizada anualmente no mes de julho. Controle

§ Is A Campanha referida no caput deste artigo sera feita 
hospitals e consultorios veterinarios instalados 
cadastrados

em conjunto com as clinicas, 
•municipio de Turmalina, devidamente 

no orgao municipal responsavel pela protegao animal, que realizarao, 
abrangido por ela, castragoes de caninos e felinos domesticos, machos e femeas.

no

no periodo
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lei tem como objetivo a castra^ao gratuita de animais
Social.§ 25 A Campanha instituida por esta ...

pertencemes a pessoas de baixa renda, segundo criterios pela Secretary de Assistenaa

do periodo abrangido pela Campanha, as ciinicas, hospitals e
livre arbitrio, executar os services de

§ 35 Independentemente
consultorios veterinarios cadastrados poderao, por 
castra^ao, nos moldes ora estabelecidos, durante todos os meses do ano.

Art. 89. 0 cadastramento que se refere o § do art. 82 desta lei, sera efetuado ate 90 
(noventa) dias antes da data de inicio da Campanha.

§ 15 E facultativa a participagao das ciinicas, hospitals e consultorios veterinarios na 
Campanha.

Art. 90. Encerrado o prazo anual para cadastramento das ciinicas, hospitals e consultdrios 
veterinarios, a Secretaria Municipal de Saiide providenciara listagens para serem divulgadas e 
distribuidas a populagao, indicando, por regiao, os estabelecimentos onde a castra^ao sera 
processada.

Art. 91. A Administrapao Municipal devera, por meio da Secretaria Municipal de Meio- 
Ambiente, do drgao municipal responsavel pela prote^ao animal e de seus drgaos 
competentes, divulgar amplamente a Campanha e o conteudo do material junto aos meios de 
comunica^ao, para conhecimento da popula^ao.

Art. 92. A Campanha destina-se exclusivamente a castragao de caes e gatos, machos e femeas, 
ficando excluidos dela outros procedimentos veterinarios.

Art. 93. A Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e o Setor de Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saude poderao firmar convenios com a iniciativa privada fundago 
orgaos publicos e entidades ambientalistas, visando:

'• A oreanizacao e/ou patrocinio da Campanha de Controle Popufacional d 
Gatos, buscando o maximo barateamento on gratuidade dos 
nos termos do que dispoe o art. 82 desta lei;

II. A impressSo e divulga^ao das listagens de ciinicas, hospitair 
cadastrados, nos termos do disposto no § 3* do art.82 desta t- 

Nl. A divulgafao dos chamamentos das ciinicas, hospitals e 
cadastramento da Campanha;

IV. A^criagao e/ou confecfao de material educative : 
caes e gatos, conforme disposto no art. 86 desta lei.

es, autarquias.

os Caes e 
prev°s das castrapes

s«consultorios veterinarios

consitor-fc •eterinanos cars

sobre pro^edadf
responsavel de

Art. 94. As entidades protetoras dos animais farao parte da 
instituida por esta lei, pelos representantes por e!as credenciados. coona^ao da Campanha

Art. 95. Fora do periodo da Campanha opodera realizar castrafgo de caes e gatos quVe^ejam soblTre^ponsa^f0'6^0 ani™l
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CAPITULO XIV DA SEMANA DE DEFESA E PROTEgAO DOS ANIMAIS

Art. 96. fica incluida no Calendario Oficial do Municipio de Turmalina a Semana de Defesa e 
Protegao dos Animals, a ser realizada na primeira semana do mes de Outubro de cada ano.

Paragrafo unico. Caber3 ao Poder Executive, atraves da Secretaria Municipal de Meio- 
Ambiente e do orgao municipal responsavel pela protegao animal, a elaboragao da 
programagao comemorativa da semana de que trata o presente capltulo.

CAPITULO XV DAS DISPOSigOES FINAIS

Art. 97. 0 CODEMASB - Conselho Municipal de Defesa do Meio-Ambiente e Saneamento 
Basico e o CMS - Conselho Municipal de Saude e as associagoes protetoras dos animais, todos 
com sede neste Municipio, poderao fiscalizar a apl cagao da presente lei.

Art. 98. As despesas decorrentes da aplicagao da presente lei correrao por conta das verbas 
proprias do orcamento do Municipio de Turmalina.

Art. 99. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em 
contrario.

Turmalina, 11 de outubro de 2016.

_ Lopes
Prefeito Municipal de Turmalina 'V


