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LEI MUNICIPAL Nº 1.849 DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Dispõe sobre a criação de Conselho de Proteção e 

direitos dos animais de Monte Alegre do Sul e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, em sessão 

realizada no dia 17 de outubro de 2018 aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica criado o Conselho de Proteção e Direito dos Animais de Monte Alegre do Sul, com 

suas atribuições e constituição reguladas pela presente Lei. 

Parágrafo único - O Conselho ora criado tem o objetivo de proteger e defender os animais 

de maus tratos, abandonos, exploração e outros em prejuízo da segurança e ofensa à integridade 

física dos animais e pessoas, sejam eles domésticos, domesticados, de trabalho e tração, bem 

como contra sacrifícios, extermínio e vivissecção de animais. 

 

Art. 2º. Compete ao Conselho de Proteção Animal: 

I. Exigir das autoridades e órgãos públicos e privados o fiel cumprimento das leis de proteção aos 

animais em geral. 

II. Dar parecer e ser ouvido em todas as situações que envolvam animais em geral. 

III. Acionar os órgãos competentes e a fiscalização da Prefeitura quando for o caso. 

IV. Promover campanhas educativas junto à população, escolas, imprensa falada, escrita e 

televisionada visando a conscientização sobre a proteção aos animais. 

V. Criar um site ou página na rede social de divulgação permanente na Internet destinado a tratar 

exclusivamente dos assuntos de proteção animal. 

VI. Criar condições e solicitar colaboração das autoridades para execução de seus projetos e 

fiscalização. 

VII. Realizar diligências e adotar providências contra situações de maus tratos aos animais. 

VIII. Exigir e cobrar das autoridades e órgãos públicos e privados resultados das ações de proteção 

aos animais contra crueldades e abusos. 

IX. Combater a desinformação e os argumentos caluniosos que colocam sob risco a vida e o bem-

estar dos animais. 
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X. Promover propagandas que informem, eduquem e despertem o respeito e a consideração aos 

quais os animais têm direito, bem como às suas vidas e liberdade, condenando o sacrifício sem fins 

religiosos, o extermínio e a vivissecção de animais. 

XI. Organizar, orientar e difundir as práticas de Proteção Animal no Município. 

XII. Receber e avaliar todos os projetos relacionados com a Proteção Animal. 

XIII. Providenciar para que seja criado e mantido em dia o cadastro e registro de animais do 

Município. 

XIV. Organizar eventos destinados à preservação de raças e espécies animais, em parceria com 

as entidades especializadas regularmente constituídas. 

XV. Registrar e fazer registrar as entidades que lidam com animais no Município  

XVI. Fiscalizar a execução da legislação de proteção aos animais em vigor no país, em colaboração 

com as autoridades e órgãos competentes. 

XVII. Realizar estudos e trabalhos relacionados com a proteção dos animais bem como a 

preservação de raças e espécies. 

XVIII. Diligenciar junto aos poderes públicos competentes, no sentido de dar fiel e cabal 

cumprimento às suas atribuições. 

XIX. Fiscalizar e orientar a prática de higiene, alimentação e saúde dos animais. 

XX. Incentivar, amparar, homenagear pessoas e entidades, através de prêmios, tais como: troféus, 

diplomas, medalhas, livros, aulas e preleções técnicas e educacionais. 

XXI. Dar parecer prévio para alvarás e licenças de funcionamento de eventos que envolvem animais 

em geral, podendo ser embargados se não dada ciência prévia ao Conselho para sua execução. 

 

Art. 3º. O Conselho de Proteção Animal terá a seguinte composição: 

I. Dois membros de entidade de proteção animal caso existam, sediadas no município. 

II. Um médico veterinário voluntário, residente no Município, e devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Medicina Veterinária (CRMV) 

III. Até quatro populares, representantes da população, participantes da causa animal. 

IV. Um representante do Departamento Municipal de Saúde/ VISA/Epidemiológica 

V. Um representante do Departamento Municipal de Educação 

VI. Um representante do Departamento de Meio Ambiente 

VII. Um advogado voluntário, residente no Município, e devidamente inscrito na OAB. 

§ 1º - Para cada membro do Conselho será indicado um suplente da mesma área de 

atuação. 
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§ 2º - A parte que não indicar o seu representante no prazo de trinta dias contados a partir 

da solicitação do Executivo, perderá o direito de indicação, cabendo ao Poder Executivo livre 

nomeação.   

§ 3º - Os membros do Conselho deverão ser pessoas de comprovada idoneidade e com 

reconhecido conhecimento e atuação na área respectiva. 

§ 4º - Os membros do Conselho terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos 

uma única vez e podendo ser reeleitos para mandatos posteriores. 

§ 5º - Os membros do Conselho da sociedade civil, serão indicados por quem de direito, 

mediante publicação no Diário Oficial do município, em prazo estabelecido. 

§ 6º - É vedada a participação, como membro do Conselho, de pessoas ligadas ao comércio 

ou que exerçam atividades lucrativas ou que possuam antecedentes criminais envolvendo animais 

em geral. 

§ 7º - O Conselho contará com a participação de um veterinário voluntário, como membro 

especialmente convidado, para expedir laudos, assistência às fiscalizações e autuações e outros 

onde é imprescindível a sua atuação, bem como de um advogado voluntário para acompanhamento 

e assistência aos acordos, inquéritos e em outras situações e ocorrências. 

 

Art. 4º. A função de membro do Conselho de Proteção Animal, considerada relevante, será exercida 

“prohonore”, sem qualquer ônus para o município. 

 

Art. 5º. Os membros do Conselho de Proteção Animal terão acesso livre e gratuito aos recintos 

onde se realizem eventos, shows, competições, com a apresentação de animais como Exposições, 

espetáculos, privados ou públicos. 

§ 1º - Para garantir o disposto no caput, basta apresentar carteira de identidade assinada 

pelo Presidente do Conselho de Proteção Animal. 

§ 2º - Os eventos referidos no caput compreendem shows, competições, feiras, 

demonstrações, exposições, palestras, adestramento, trabalho de criadores de filhotes, canis de 

treinamento e outros, transportes, trabalho, lazer e tudo o mais em que o animal é objeto, seja ele 

vivo ou morto. 

§ 3º - A desobediência ao disposto no caput deste artigo será punida com multa, a ser 

aplicada pela Fiscalização da Prefeitura, acionada com base no art. 2º. 

§ 4º - A multa será no valor correspondente a 60 (sessenta) UFESPs, por pessoa barrada, 

com renda revertida para o Conselho de Proteção Animal. 
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Art. 6º. Dentro de trinta dias após a sua constituição, o Conselho de Proteção Animal elaborará o 

seu Regimento Interno 

§ 1º - A eleição da diretoria do Conselho será realizada quando da primeira reunião deste, 

de acordo com a composição prevista no seu Regimento Interno. 

§ 2º - O Conselho, através de seu presidente, enviará relatório bimestral de suas atividades 

à Prefeitura e à Câmara Municipal. 

 

Art. 7º. Fica autorizada a municipalidade a promover a aquisição de insumos e materiais, quando 

de necessidade de programas de castração de animais abandonados, bem como nas ações de 

apoio público requeridos pela Conselho Municipal, mediante autorização e disponibilidade 

financeira, por se tratar de saúde pública. 

 

Art. 8º. Excetuam-se do disposto nesta Lei as organizações religiosas e os eventos por ela 

promovidos. 

 

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Monte Alegre do Sul, 26 de outubro de 2018 

 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada em livro próprio e publicada em 26 de outubro de 2018 
 
 
 
 
          Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
                  Diretora de Administração e Governo Municipal 

 


