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CAMARA MUNICIPAL
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
Estabelece a obrigatoriedade da emissao de cerlificado
de origem dos animals, no ate de sua venda, pelos
estabelecimentos comerciais ou residenciais no §mbito
do Municipio de Jacarei, e d5 outras providencias.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO DAS
ATRIBUIQOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.

1°

Ficam

os

estabelecimentos

comerciais

ou

residenciais que comercializam caes e gatos no ambito do Municipio de Jacarei obrigados

a emitir, no ato da venda, certificado comprovando sua origem, garantindo ao comprador

que este seja perfencente a criadouro devidamente vinculado aos 6rgaos competentes de
registros de criadores oficiais, no qual devera constar o nome e ntlmero do criador e

associagao a qual pertence.

Art. 2° Para a procriaeao de animais no Municipio, com fins

de comercializagao, fica obrigat6rio o registro, nos 6rgaos competentes, da atividade de
reprodugao e do local onde esta ocorrer.

Art. 3° 0 descumprimento as disposig6es constantes nesta
Lei acarretafa ao infrator o pagamento de multa e a seguinte sangao:
I -multa no valor de 50 VRMs, por animal;
]1 -dobra do valor da multa a cada reincidencia;

111 -suspensao da inscrieao municipal ou, quando for o caso,

da licence de exercicio da atividade.
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Proieto de Lei - Estabelece a obriaatoriedade da emissao de certificado de origemm
dos anjmais. no ato de sua venda. Delos esfabelecimentos comercjais ou
residenciais no ambito do MuniciDio de Jacarei, e da outras Drovidencias. -Folha 2

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,
ficando revogada a Lei n° 6.168/2017, de 14 de dezembro de 2017.

Camara Municipal de Jacarei,18 de junho de 2018.
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§6NIA PATAS D

Vereadora - PSB

AUTORA: VEREADORA S6NIA PATAS DA AIvllzADE.
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A presente propositura pretende reduzir a margem de interpretagao da

norma uma vez que a Lei 6.168/2017 estabelecera que: Ft.cam os esfabe/ec;.menfos,
comeroiais ou residenciais, que comercializam caes ou gatos no ambito do Municipio de

Jacarei, obrigados a emitirem, no ato da venda, certificado comprovando sua origem,

garantindo ao comprador que este seja pertencente a criadouro devidamente vinculado

aos 6rgaos competentes de registros de criadores oficiais, no qual devefa constar o
nome e ndmero do criador e associagao a qual perience ao contfario do que definia:
"Ficam Q_§_estabelecimentos aue comercializam c5es ou gatos no ambito do Municipio

de Jacarei, obrigados a emitirem, no ato da venda, certifilcado comprovando sua or.Igem,

garantindo ao comprador que este seja pertencente a criadouro devidamente vinculado

aos 6rgaos competentes de registros de criadores oficiais, no qual devefa constar o
nome e nclmero do criador e associa?ao a qual perfence". Dessa forma, a execu?ao da
presente lei, tefa efeito pratico para os estabelecimentos comerciais ou residenciais sem
apresentar davidas quanto a sua finalidade.

0 texto tambem busca esclarecer que a suspensao da inscricao
municipal

sera

aplicada

nos

casos

em

que

a

infragao

for

descumprida

por

estabelecimentos comerciais ou residenciais.

De outra forma, no art. 3°, a nova redagao busca revogar a lei vigente,
para que os efeitos da nova norma, passe a vigorar a partir da sua publicagao.
Muitos animais adquiridos em criadores de fundos de quintal, nao tern

acompanhamento veterinario, vacinas de qualidade e tambem apresentam problemas
consanguinjdade, ou seja, cruzamentos de irmaos e pais. Tamb6m ja assistimos, muitas

vezes, as inddstrias de criadores de animais, abandonarem suas matrizes ap6s estarem
exauridas de tan.to procriar para baixar os custos. Tamb6m acabam sacrificando os

animais, como se fossem objetos de produgao.
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0 consumidor tern sofrido nao s6 com gastos financeiros, mas tamberri
com ordem emocional, por perderem animaizinhos com os quais ja se afeigoaram.

Sob o aspecto da constitucionalidade do Projeto de Lei, afirma-se que nao
ha invasao da competencia privativa da Uniao para legislar sobre a materia.

Por todo o exposto, conto o apoio dos Nobres Pares para a aprovagao do
Projeto de Lei em Tela.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de junho de 2018.
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(S6nia Patas da Amizade)

Vereadora - Lider do PSB
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LEI

N°

6.168/2017

Estabelece a obrigatoriedade da emissao de ceriificado de
origem dos animals, no ato de sua venda, pelos
estabelecimentos comerciais do genero no ambito do
Municipio de Jacarei, e d5 outras provid6ncias.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO DAS
ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, FAZ
SABER

QUE A CAMARA

MUNICIPAL APROVOU

E

ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1°

Ficam os estabelecimentos que comercializam caes e

gatos no ambito do Municipio de Jacarei obrigados a emitirem, no ato da venda, certificado

comprovando sua origem, garantindo ao comprador que este seja pertencente a criadouro
devidamente vinculado aos 6rgaos competentes de registros de criadores oficiais, no qual devera

constar o nome e numero do criador e associaeao a qual pertence.

Art. 2° 0 descumprimento as disposie6es constantes desta Lei
acarretara no pagamento de multa e na seguinte sangao:
I -multa no valor de 50 VRMs, por animal;

11 -dobra do valor da multa a cada reincidencia;

Ill -suspensao da inscri?ao municipal.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,14 DE DEZEMBRO DE 2017.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal
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