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PROJETO  DE LEI  2021

Altora a Lei Complementar n° 06812008 que disp6e

sobro o C6digo de Normas, Postures e lnstalag6es
Municipais.

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   ALTERACAO   A   LEI    COMPLEMENTAR

068/2008:

Art.   1°  -   Passa   a  vigorar  como   "DOS  Mt/fios  E

CERCAS"  o  titulo  da  Segao  Ill  do  Capitulo  111,  que  diz  respeito  a  Muros,  na  Lei

Complementar n° 68 de 17 de dezembro de 2008, que instituiu a C6digo de Normas,

Posturas e lnstalag6es Municipais.

Art. 2° -   lncluir o Art. 44-A e sew Pafagraro Oni.co, na

Seeao  Ill  do  Capltulo  Ill,  na  Lei  Complementar  n°  68  de  17  de  dezembro  de  2008,

que  instituiu  o  C6digo  de  Normas,   Posturas  e   lnstalae6es  Municipais,  os  quais

passam a vigorar com as seguintes redag6es:

Art. 44-A - Fica no ambito do Municipio

de Jacarei,  na zona rural e similares,  a obrigatoriedade aos propriefarios de animais

de pecuaria fazerem cercas em suas divisas com as propriedades confinantes.
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Pafagrafo Unico -Os proprietarios

animais  de  pecuaria,  ressarcirao  os  danos  causados  aos  seus  vizinhos,  se  nao

houverem feito as devidas cercas em suas divisas confinantes.

Art.  3° - Estas alterag6es entrain em vigor na data

de sua publicagao, revogadas disposie6es em sentido contrario.
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0   presente   Projeto  tern  por  objetivo,   alterar  a   Lei   Complementar  n°  68   de   17  de

dezembro   de   2008,   que   instituiu   o   C6digo   de   Normas,    Posturas   e   lnstalag6es

Municipais,  incluindo  nesta as  Corcas na Segao  Ill  do Capitulo  Ill,  que dizem  respeito a

Muros, como tambem o Art. 44-A e seu Pafagrafo Oni-co.

Partindo do principio de que  "pecu5H.a" e a atividade que envolve animais para criaeao,

domesticaeao ou abate,  o seu proprietario adquire toda a responsabilidade sobre estes,

seja  mos  lucros,   nas  despesas  ou  mos  prejuizos  que  venham  ocasionar  a  terceiros.

Nestes  termos,  nada  mais justo  de  que  se  obriguem  e  por  interesse,  venham  a  fazer

cercas   em   suas   propriedades,   principalmente   nas   divisas   confinantes   com   seus

vizinhos.  A  Lei  n°  10.406  de  10  de janeiro  de  2002,  que  institui  o  C6digo  Civil,  diz  em

seu AItigo 936:   "a dono, ou detentor, do animal ressarcira o dano por este causado, se

n5o provar culpa da vitima ou tonga major".

A   cerca   tern  fungao   de   marco   divis6rio,   mas   tamb6m   de   contengao   de   animais,

principalmente  os  de  pecuaria,  evitando  prejufzos  ao  vizinho.  Em  regra,  as  despesas

com   a   construeao   da   cerca   devem   ser  divididas   entre   os   vizinhos,   mas   existem

exceg6es.  Uma delas e que quem tern criagao de animais deve arcar com os custos da

cerca.  Outra  excecao  6  o  clever  de  reparar  a  cerca.  Nao  importa  se  urn  deles  cria

animais, e o outro nao. Quem danificar a cerca, deve repafa-la.

Desta  forma,  tendo  em  vista  o  resguardo  aos  prejuizos  que  poderao  ser  ocasionados

pela   falta   de   cercas   que   impegam   os   seus   animals   pecuarios   de   invadirem   as

propriedades  dos  vizinhos,  tomamos  como  viavel  a  adogao  das  medidas  pretendidas

neste  projeto  de  lei,  e  portanto,  apresentamos  a  presente  propositura,  para  a  qual

almejamos dos nobres colegas a sua aprovagao.

Camara Municipal de

E ard` Sasaki
Voreadoi' - DEM

1 a Secretario

zembro de 2021.
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