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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi` -SP
PALACIO  DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

•...i;`,:.

Disp6e   sobre   o   atendimento   de   animals   em   clinicas
veterinarias,    pet    shops,    cants    e    estabelecimentos
congeneres.

0  PREFEITO  DQ  MUNICIPIO  DE  JACAREi+  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SA0 CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELF

SANCIONA E PROMULGA A SEGulNTE LEI:

Art.   1°     Ficam   as  clinicas  veterinarias,   pet  shops,   canis  e

estabelecimentos   congeneres   do   Municipio   de   Jacarei   obrigados   a   manter   ficha   de

atendimento  com  relat6rio  de entrada  e saida  dos  animais,  onde deverao  constar,  alem  de

seus dados e dos  respectivos proprietarios,  os  procedimentos  realizados e,  sendo possivel,

as vacinas. dQengas, feridas_, machucados, entre outras infermaQ6es coletadas.

Pafagrafo    i]nico.        Caso    os    animais    atendidos    pelos

estabelecimentos constantes do caput deste artigo possuam chip, devefao ser passados por

scanners.

A_rt.  2°   Quando  ident_ificadQ  que  Qs  animals  a  darem  entrada

nos   estabelecimentos   referidos   nesta   Lei   nao   estiverem   sendo   conduzidos   por   seus

propriefarios,  devefa  ser  mantido  o  registro  dos  dados  pessoais  de  quem  a  conduz,  bern

como,  de  imediato,  os  proprietarios  deverao  ser  comunicados  pelos  estabelecimentos  e

tambem cadastrados.

Art.  3°   Quando  o  estabelecimento  identificar que  a  animal  e

roubado, devefa comunicar imediatamente a Policia para as medidas pertinentes.

Art.  4°    0  nao  cumprimento  do  disposto  nesta  Lei  acarreta

acis  infratores  a  mult_a  de  lQ  VRM  (dez Valores  de  Referencia  do  Municipio)  por animal  em

que nao foram adotados os procedimentos exigidos.
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Art.  5°   Esta  Lei entra em vigor 30 (trinta) dias ap6s a data de

Camara Municipal de Jacarei, 20 de janeiro de 2022.

Vereador -REPUBLICANOS
2o Secretario

sua publicagao.

Autorie do Droieto: Vereador Rogerio Tini6teo
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Proreto  de  Lei  -  DisD6e  sobre  o  atendimento  de  anirnais  em  cl[nicas  veterinarias.   cot  shoos.   cani
estabelecimentos corraeneres. - Fls. 03

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A    presente    propositura    objetiva    assegurar    as    clinicas

veterinarias,  pet  shops,  canis  e  estabelecimentos  congeneres,  bern como  aos  proprietarios

de  animais,  o  efetivo  controle  da  situagao  e  estado  de  satlde  em  que  se  encontram  os

animais,  resguardando ainda os direitos dos legitimos donos.

Esperamos,  pois,  que  o  projeto  mereea  o  apoio  e  aprovagao

dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  20 de janeiro de 2022.
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ROGCE~EiE¥i`#=~o
Vereador -REPuBLICANOS

2o Secretario
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