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Araçagi em 18 de Março de 2021 

)Ispõe sobre a apreensão de animais de 
médio e grande porte soltos nas \ ias e 
logradouros publico:, da tona urbana e 
rural do municipio de Araçagi e adota 
pro\ idacias eorrelatas. 
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atrwiçõ ioes que e são conferidas pela I .ci Organica do Nlunicipio. Ia/ saber que a 
amara Nlunicipal tl)iIO.a e eu Stlileittnl) a.,•egtlinte 1 Cl 

\ 1 - apreendido todo e qualquer animai de inedio e grande porte encontrado 
111' na' ‘• ia'. e logradouros públicos da zona urbana e rural do \ lunicipiti de Aracagi. 

assim considerando qualquer animal encontrado em lugar public4 i. desacompanhado de 
seLI propr 10 OU resp, 'usa' el. 

; 1 ' . Considera-se - aniinztis de medi° porte- . os o\ Mos. caprinos. sumos e Os 

ti.ue lhes sejam equi alentes em tamanho ou peso: 

Considera-se - animais de g. ande porte.... Os equinos. bo\ Mos. asininos. 
muares e Os que lhes sejam equix alentes em tamanho e peso: 

.‘t-t. 2" - A apreensão será Leila por org:to próprio da Prefeitura Municipal ou por 
pe,,oas fkicas OU jundicas. por ela de‘ idamente credenciadas. ficando sob •t1:1 guarda e 
responsabilidade no pra/o de 08 (oito! dias 

§ I" - ), animais apre‘...ndidçp, serão recolhid‘ls, em local adequado para essa 

finalidade. e ficarão à disposição dos respectis os proprietários ou possuidores 

que somente poderào resgata-los. dentro do pralo máximo de (IS 1 oito) dias. 

mediante o recolhimento dos custos como despesas de apreensão. iivarda e 
alimentayào de cada animal. mais multa. 

§ 2" - ( ) Munictpio não terá çivalquer responsabilidade pela morte de animais 
apreendidos. bem como por dano. roubos. furtos ou fuga de animais ocorridos em 
C ircunstancias alheias à sua ontade. 

§ 3- - \ serão aceitos animais encaminhado. 011 tralid,, , diretamente por 
pe•N4.1 P:11/4..ars 011 
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Art. 3 \O ato da apreensão. será leint inspeção istial do animal e aquele que 
zipresentar aspecto doentio será apreendido. encaminhado e guardado 
separadamente dos de aspecto nonnal . 

§ I" - ) animal que se apresentar com Ninai de moléstia ou ferimento grax e 
recebera assistencia m edica-' eterinária. 

2" - custos com honorários médicos eterinários e medicamentos aplicados 
desde :t apreensão até o momento de liberação quando do resgate do animal 
serão. ao final. cobradas do proprietário ou de responsa\ el pelo animal. 

Art. 4" - ato de apreensão será preenchida urna ficha de ocorrencia. 
(duas ias. onde se especificarão: a especie do animal apreendido, suas 
caracteristicas 1-Nicas. a idade presumi \ el. o local e it data de apreensão e a 
assinatura do agente responsa\ el pela apreensão. 

I" - Será realizado o registro do animal. com os dados basicos da ficha de 
ocorrç.'ncia de kitie trata o 4.•£/piet deste artigo. ZI ser complementada com as demais 
infOrmaçóes obtidas tipos sua ipreensa,1. 

§ 20 - t ma ‘ez resgatado o ulimuai. ficara a totalmente a cargo do seu proprietário 
ou responsa\ el a manutenção do seu registro atualizado com os dados relati‘ os 
ao animal perante o órgão municipal. sendo o Nlunicipio isento de qualquer 
responsabilidade quanto às consequências advinda:, desatualizado do animal. 
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Art. 5" - ) prazo máximo de guarda do animal pCla Prefeitura. para efeito de Ntld 

liberação ao proprietário ou responsa\ el. sera de 08 (oito) dias. apus o qual sera 
doado ou levado a leilão. se por ele não se interessar nenhuma entidade, sem 
qualquer direito do proprietário a indenitaçào ou res:Narelmento. exceto na 
hipótese estabelecida iii art 

Parágrafo único ) animal que não lor resgatado no praio pre\ isto no Cciplel 

kle,te artigo será considerado aballik ,nado. atibiritando-se o Nlunicipio efetuar 
respecti \ a doação OU ahellaçà(). 

Art. 6" - No caso de liberação serão cobrados do proprietário ou do responsa el. 
por animal. independentemente de sua espécie. sem preitiiio das demais despesas 
previstas nesta lei: 

Multa equi \ alente a RS 100.00 (cem reais), pela apreensão; 
11- l axa de liberação equi \ alente a RS 30.00 ttrinta reais); 
III- Despesas elètuadas com cuarda. permanèneia. alimentação e cuidados 

de rotina diária. calculados em RS 10.0(1 (dei reais) por dia. 

§ 1" - 1111 caso de reincidència. a multa anteriormente aplicada será acrescida de 
(H)",) (cem por cento) em cada um dos itens pre\ istos no artigo 6' 

2" - A criterio de Administração e compro ado. que o animal apreendido e 
[adilado na aferição de renda familiar. poderá ser liberado independente de 
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pau:intento das despesas mencionadas no artigo :interior. sendo primária Zt 
ocorrencia. 

§ 3" - Os valores que torem arrecadados pertencera° à municipalidade e as 
importancias de s era() ser recolhidas aos cofres públicos municipais. 

§ 4" - t 'una s e/ liberado o animal. todos os cuidados a ele pertinentes. inclusive 
seus transportes ticarrlo a cargo do seu proprietário ou responsável desde 
momento do resgate. 

5" - os animais apreendidos nos tinais de semana ou feriados. só serio liberados 
no primeiro dia útil subsequente. 

:1rt.7u - () produto de arrematação do animal. deduzidas ás importàncias despendidas 
pela Preleitura. por SCII transporte. sua guarda. alimentação e tratamento. e muita 
re,pecti a. sera entregue ao proprietário. obedecidas as formalidades legais. 

rt .S• ' - ni caso de o produto de elida em leiric, pào Cobr i as despepsay, efetuadas pela 
inclusix O O da multa respectiva. O dilerença será inscrita ern di\ ida ah\ a. 

i\ira cobrança ao proprietário 

rt 9" - reali/açao de leilóes ou doação dos animais sera regulada por decreto. 

ri. 10" - Essa lei entra em igor na data de sua publieacào. rexogando-se as 
ç!tsposiçOes em contrário. 

Araçagi-PB, 18 março de 2021 

Jos da ãérizàren io Leit 

- Prefeita Constitu ional-


