
Altera a redação dos parágrafos do art. 15, da
Lei nº 3.743, de 10 de abril de 2008.

Art. 1º Os parágrafos do artigo 15, da Lei nº 3.743, de 10 de abril

de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - ............

§1º. Deverão  ser  apreendidos  os  animais  que  estiverem

perambulando nos locais públicos, perturbando o sossego e o bem estar da

população, colocando em risco a segurança de pessoas e/ou o trânsito de

veículos.

§2º. O Município não terá qualquer responsabilidade pela morte

de animais e/ou aves apreendidos, bem como por dano, roubos, furtos ou fuga

de animais ocorridos em circunstancias alheias à sua vontade.

§3º. As aves e os animais de grande e médio porte apreendidos

serão  recolhidos  em  local  adequado  para  essa  finalidade  e  ficarão  a

disposição dos respectivos proprietários ou possuidores que poderão resgatá-

los  dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, mediante o recolhimento

dos custos das despesas de apreensão, guarda e alimentação de cada animal,

mais multa, em cumprimento ao caput deste artigo.
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§4º. Se  o  animal  não  for  resgatado  no  prazo  máximo

estabelecido  no  parágrafo  anterior,  o  município  dará  ciência  pública  da

respectiva  apreensão,  por  meio  de  divulgação  em  jornal  oficial  local  e

transcorrido 5 (cinco)  dias da publicação respectiva,  sem que haja procura

para resgate do animal, o mesmo poderá:

                        I – ser leiloado;

                        II – ser doado para quem possa dele cuidar adequadamente e

não tenha infringido esta lei no prazo de 12 (doze) meses;

                        III – ser aproveitado pela Prefeitura Municipal da forma que lhe

convier,  respeitadas  as  normas  ambientais,  de  proteção  dos  animais  e

sanitárias.”

                        Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                        Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 23 de agosto de 2019.

JOSÉ CARLOS HORI

Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

É com muita honra que encaminho à apreciação dessa Egrégia

Câmara  Municipal  o  presente  Projeto  de  Lei  que  altera  a  redação  dos

parágrafos do art. 15, da Lei nº 3.743, de 10 de abril de 2008.

As alterações propostas visam regularizar e adequar  as medidas

referentes  a  apreensão  e  destinação  dos  animais  e  aves,  bem  como

proporcionar  divulgação  de  tais  apreensões  para  oportunizar  aos

proprietários e detentores, ciência e prazo compatível para eventuais resgates.

Objetiva ainda o Município, ao proceder a adequação da vigente

Lei nº 3.743/2008,   conscientizar os proprietários e possuidores de animais e

aves, sobre a responsabilidade dos mesmos em relação a guarda e cuidados

que lhes compete, bem como sobre o grande risco que é deixar animais soltos

pelas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos.

Expondo, desta forma, os motivos que deram origem à iniciativa

do presente Projeto de Lei, que ora submetemos à elevada apreciação dessa

ilustre Casa Legislativa, com a expectativa de que a discussão e a votação do

mesmo resultará na sua aprovação, em regime de urgência que o assunto

requer.

Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS HORI

Prefeito Municipal 
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OF.SEC. N° 231/2019 

 
Jaboticabal, 23 de agosto de 2019. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

 

  Pelo presente, encaminhamos a Vossa Excelência, a fim de submeter à 

elevada apreciação dessa Colenda Casa, o incluso projeto de lei SUBSTITUTIVO que 

altera a redação dos parágrafos do art. 15, da Lei nº 3.743, de 10 de abril de 2008. 

 

Na certeza de merecer a especial atenção de Vossa Excelência, 

aproveitamos o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ CARLOS HORI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

UILSON JOSÉ DE MIRANDA – PRETTO MIRANDA CABELEIREIR O 

DD. Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal/SP. 
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