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PROJETO DE LEI No 015/2019, de 19 de fevereiro de 2019.

E men ta:

Caracteriza â posse responsável como dever de

cidadania, proíbe o abandono de animais domésticos

ou domesticados em logradouros públicos ou áreas

particulares, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA. NO USO dE SUAS

atribuições legais e regimentais.

Artigo 1o- Fica caracterizada como dever de cidadania a posse responsável de animais dornésticos e/oLr

domesticados e fica proibido o abandono de animais e/ou domesticados em logradouros públicos ou ent

áreas particulares quando desabitadas ou vazias por mais de 48 horas.

Parágrafo único. As áreas particulares referidas neste artigo' dentre outras, abordagenl:

I - residências vazias desabitadas oLr inabitadas;

ll - terÍenos:

lll - fábricas:

IV - galpões;

V estabelecimentoscomerciais;

Artigo 2'- O poder Executivo aplicará às pessoas e estabelecimentos em infração ao disposto llo ilrtrgo

lo rnulta no valor de RS I .000.00 (hum rnil reais)
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ParágraÍo único. Havendo re inc idênc ia:

I sendo o infrator pessoa fisica, o valor da multa terá seu valor e o duplicado processo serà

encaminhado á Procuradoria Geral do Município para as providências criminais cabíveis, ficando a

cargo do poder Executivo municipal, a determinação das providências a serem tomadas posteriormeDte

á aplicação da multa cabíveis em cada caso:

ll- sendo o infrator pessoajurídica, o valor da multa será aplicado por cabeça de animal abandonado.

procedendo-se á cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento.

Artigo 3"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.

Sala de sessões, 19 de fevereiro de 2019.

JOÃO F CERDA

Vereador - PHS Vereador-PTB
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Sistematicamente animais domésticos e domesticados são abandonados em logradouros

prUf i.o.. ót animais domésticos ou domesticados que perd

ã.-roU.arir", através de seus meios naturais' animais

lade provo da já d

:ntes. A exi imais e o

e a t'lora. vedadas, na forma da lei' as práticas

uem a extinçào de espécies ou submetam

§l'. VII. representam ônus aos col'res

municipais. A Lei Federal de crimes 5' de 12 de fevereiro de 1998 proê maus

tratos contra animais como.'i;; õ te Projeto de Lei visa caracterizar' no âmbito do

ir,fr"iipi" a" Barreiras, a p.aticu aUundono de aniúais como infração administrativa. tendo em

vista tratar-se de competcnciá-;; da União' dos Estados' do Distrito Federal e dos

Municípios pres.** u. flo,..ãt' u iuunu 
" 

flora' conforme dispõe o inciso VII do artigo 23 da

Constituição da RePública.

JUSTIFICATIVA

Sala de sessões, L9 de fevereiro de 2019'

MACEDO

Vereador - PHS

JOÃO F CERDA

Vereador-PTB
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