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PROJETO DE LEI 015/2022 

CAB!NETEDO 
PREFEITO 
07.414.931/0001-85 

DJSPOE SOBRE A APREENSAO DE ANIMAIS DE MEDIO 
E GRANDE PORTE SOLTOS NAS VJAS E LOGRADOUROS 
PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO .A.MBITO 
DO MUNICIPIO DE PENAFORTE - CEARA E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municfpio de Penaforte (CE), no uso de suas atribuicoes 
constitucionais e Jegais vigentes, usando das atribuicoes que Ihe sao conferidas par 
lei, faz saber que a Camara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 

Art. 12 Fica a Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com a Vigilancia 

Sanitaria responsavel no ambito municipal, pela execucao <las acoes mencionadas 

na presente lei: 

Art. 22 E proibida a perrnanencia de animais de media e grande porte soltos, nas 

ruas e logradouros publicos, ou locais de livre acesso a populacao. 

Considera-se, para os fins desta Lei, coma animais de porte: 

1 - grande: bovinos, equinos e os que lhes sejam equivalentes em tamanho ou peso. 

II - media: sufnos, caprinos e ovinos; 

III - pequeno: cachorros e gatos 

§2Q Entende-se por perrnanencia, a criacao e/ou pastoreio dos animais, nas vias 

publicas e logradouros, exceto quando estiverem sendo guiados por pessoa com 

idade e forca suficientes para controlar os movimentos do animal. 

Art. 32, Sera apreendido todo e qualquer animal de media e grande porte: 

J - Encontrado solto ou arnarrado nas vias e logradouros publicos, ou locais de 

livre acesso a populacao: 

II - Encontrado em propriedade alheia, desde que o interessado denuncie; 
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III - Suspeito de estar contaminado por doenca transmissivel ou nae ao ser 

humano; 

Art. 42. 0 animal recolhido em virtude do disposto nesta lei serao recolhidos aos 

currais designados pelo municf pio e ficarao a disposicao dos respectivos 

proprietaries ou possuidores onde deverao ser retirado dentro do prazo maxima 

de 72 ( setenta e du,,...s) horas, mediante advertencia 

I - A liberacao do animal nao implica no direito de mante-lo em liberdade. 

II - Nao sendo possivel a perfeita identificacao do proprietario do animal, o orgao 

dara publicidade a apreensao, possibilitando que o processo de retirada seja 

requerido na forma por quern se identifique como proprietario ou possuidor. 

Paragrafo unico - 0 animal apreendido ficara resguardado em local sediado pela 

Administracao Publica Municipal, devendo a mesma garantir a sua alimentacao ate 

o ato de seu resgate pelo devido proprietario. 

Art. SQ, Havera no Dep6sito Municipal um livro onde serao registrados os animais 

apreendidos, com mencao do dia, local e hara da apreensao, raca, sexo, pelagem, 

car e outros sinais caracteristicos identificadores. 

Paragrafo unico - 0 proprietario do animal quando sera devidamente identificado 

e registrado juntamente com seu animal no livro de ocorrencia onde, sera lavrada 

ficha em 02 ( duas) vias, con ten do as especificacoes quanta a especie do animal 

apreendido, suas caracteristicas ffsicas, local e a data da apreensao e a assinatura 

do agente responsavel pela apreensao. 

Art. 62 Em caso de reincidencia e o nao cumprimento acarretara ao proprietario o 

pagamento de multa; 

I - os valores para fins de cobranca de multas e permanencia pela apreensao de 

animais em vias e logradouros publicos sao os seguintes: 

a) animals .de grande porte [bovines, equines e asininos) R$ 50,00, com mu!ta 

diaria de R$ 20,00. 
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b) animais de media porte (suinos, caprinos e ovinos) R$ 20,00, com multa diaria 

de R$ 10,00. 

§1 Q - Na reincidencia, as multas previstas neste artigo serao aplicadas em do bro. 

§2Q - Caso o animal seja apreendido pela terceira vez, a Prefeitura podera tomar 

uma das medidas previstas no art. 7Q, em seus incises, independentemente de 

notificacao do proprietario: 

§3Q - 0 animal apreendido ou recolhido ao Dep6sito Publico Municipal sera 

alimentado e tratado as custas da Secretaria Municipal de Agricultura, revertendo 

se os valores das multas para esse fim. 

Art. 7Q - Ap6s dez dias de apreensao do animal sem a manifestacao de eventuais 

responsaveis, o animal sera considerado abandonado e podera ser doado, leiloado 

ou sacrificado (dependendo das condicoes do mesmo); 

Art. 8Q, A realizacao de leiloes ou a doacao dos animais sera regulamentada por 

decreto. 

Art. 9Q, Para fins de liberacao do animal, alern do reconhecimento da multa o 

responsavel devera comprovar a posse do animal utilizando-se de um dos meios 

abaixo elencados: 

I - Registro do animal; 

II - Carimbos de propriedade; 

III - Registros fotograficos, audiovisuais e outros; 

IV - Testemunhas; 

V - Outros meios que possam ser considerados idoneos, 

Art. 10Q A Prefeitura do Munici pio de Penaforte nao responders por indenizacao 

nos casos de: 

I - Dano ou 6bito do animal apreendido: 
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II - Eventuais danos materiais ou pessoais causados pelo animal durante o ato da 

apreensao. 

Paragrafo iinico - Caso ocorra uma das situacoes previstas neste artigo, o 

proprietario do animal sera integralmente responsabilizado. 

Art. 112 Os atos danosos cometidos pelos animals sao de inteira responsabilidade 

de seus proprietaries. 

Art. 122 Todos os valores arrecadados por forca da aplicacao da presente Lei serao 

revertidos a conta de um Fundo especffico, destinados exclusivamente a 
manutencao ordinaria do service de apreensao, guarda, transporte e aquisicao de 

insumos necessaries a manutencao dos animais. 

Art. 132 0 Poder Executivo regularnentara a presente lei, no que couber, no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicacao. 

Art. 142 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Penaforte - Ceara, 

REG ISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Penaforte, estado do Ceara, em 18 de outubro de 2022. 

:i�./Jt°'1; h!Jf'?t�A /J../6t_'l...g 
RAFAEL FERREIRA ANGELO 

Prefeito Municipal de Penaforte 
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JUSTIFICA TIVA 

Senhores vereadores 

Remeto para apreciacao desta egregia Casa Legislativa o Incluso Projeto de 
Lei que regulamenta a circulacao de animais soltos nas vias e logradouros piiblicos 
no ambito do Municf pio de Penaforte Ceara. 

O presente Projeto de Lei (PL) visa a apreensao de animais de medic e 
grande porte que se encontrarem solta nas vias e logradouros publicos da zona 
urbana de nosso municf pio. Esse PL deseja ainda assegurar a seguranca da 
populacao penafortense, o controle de doencas e o respeito aos animais 
capturados em vias publicas. Animais de medic e grande ports, quando soltos e 
sem a tutela de seu responsavel, representam risco, visto que podem ser 
ocasionadores de acidentes, geralmente com vef culos automotores, podendo 
causar danos humanos, materias e tambern a integridade ffsica do animal. 

Segundo os termos propostos, as despesas serao cobradas do proprietario ou 
responsavel pelo(s) animal(ais) e todos os valores arrecadados serao destinados 
exclusivamente a manutencao ordinaria do service de apreensao, guarda, 
transporte e aquisicao de insumos necessaries a manutencao dos animais. 

Cordialmente 

a�i<., �R�l,R4 �G 
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RAFAEL FERREIRA ANGELO 
Prefeito Municipal de Penaforte 


