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Leis


LEI MUNICIPAL Nº 319 de 22 de março de 2022
Dispõe sobre a apreensão de animais
de médio e pequeno porte solto nas
vias e logradouros públicos da zona
urbana
Santa

e

rural

Teresinha

do

Município

(BA)

e

dá

de

outras

providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA (BA), no uso de
suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo
Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Será apreendido todo e qualquer animal de médio e
grande

porte

públicos
Teresinha

da

encontrado
zona

(BA),

urbana

solto
e

nas

rural

desacompanhado

de

vias

do

e

logradouros

Município

seu

de

Santa

proprietário

ou

responsável.

§ 1º. São considerados animais de médio porte caprinos,
suínos e ovinos.

§

2º.São

considerados

animais

de

grande

porte

bovinos,

bubalinos, equinos, asininos e muares, assim como outros
animais de porte equivalente, tais como avestruzes, emas e
etc.


Art. 2º.A apreensão é feita por órgão próprio da Prefeitura
Municipal ou por pessoas físicas ou jurídicas, por ela
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devidamente

credenciadas,

ficando

sob

sua

guarda

e

responsabilidade no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

§

animais

1º.Os

adequado

para

apreendidos
essa

serão

finalidade,

recolhidos
onde

em

local

deverão

ficarà

disposição dos respectivos proprietários ou possuidores que
somente poderão resgatá-los dentro do prazo máximo de 15
(quinze)

dias,

mediante

o

recolhimento

dos

custos

com

despesas de apreensão, guarda e alimentação de cada animal,
além da multa.

§ 2º. O Município de Santa Teresinha (BA) não terá qualquer
responsabilidade

pela

morte

de

animais

apreendidos,

bem

como por dano, roubos, furtos ou fuga de animais ocorridos
em circunstâncias alheias a sua vontade.

§ 3º. Não serão aceitos animais encaminhados ou trazidos
diretamente por pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 3º. No ato da apreensão, será feita inspeção visual do
animal

e

aquele

apreendido,

que

encaminhado

apresentar
e

guardado

aspecto

doentio

separadamente

será

dos

de

aspecto normal.

§ 1º. O animal que se apresentar com sinais de moléstia ou
ferimento grave receberá assistência médica-veterinária.
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§ 2º. Os custos com médicos-veterinários e medicamentos
aplicados desde a apreensão até o momento da liberação
quando do resgate do animal serão, ao final, cobrados do
proprietário ou do responsável pelo animal.

Art. 4º. No ato da apreensão será preenchida uma ficha de
ocorrência, em 02 (duas) vias, onde será especificado o
seguinte:
I - Espécie do animal apreendido;
II - Suas características físicas;
III - A idade presumível;
IV - O local e a data de apreensão;
V - A assinatura do agente responsável pela apreensão.

§ 1º. Será realizado o registro do animal por tinta, chip
eletrônico,

etiqueta

ou

outro

instrumento

a

fim

de

identificar o animal, o qual irá gerar a ficha cadastral do
animal com os dados básicos da ficha de ocorrência de que
trata o caput deste artigo, a ser complementada com as
demais informações obtidas após sua apreensão.

§ 2º. No caso de apreensão de animal já portador de chip ou
outro

mecanismo

de

identificação,

seus

dados

cadastrais

serão incluídos na ficha de ocorrência.

§ 3º.Uma vez resgatado o animal, ficará totalmente a cargo
de seu proprietário ou responsável a manutenção de seu
registro

atualizado

com

os

dados

relativos

ao
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perante o órgão municipal, ficando o Município de Santa
Teresinha (BA) isento de qualquer responsabilidade quanto
as

consequências

advindas

de

cadastro

desatualizado

do

animal.

Art. 5º. O prazo máximo de guarda do animal pelo Município
de Santa Teresinha (BA), para o efeito de sua liberação ao
proprietário ou responsável, será de 15 (quinze) dias, após
o qual será doado ou levado a leilão, se por ele não se
interessar

nenhuma

entidade,

sem

qualquer

direito

do

proprietário a indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Único. O animal que não for resgatado no prazo
previsto no caput deste artigo será considerado abandonado,
ficando o Município de Santa Teresinha (BA) autorizado a
efetuar a sua respectiva doação ou alienação.

Art.

6º.

Em

caso

de

liberação,

serão

cobrados

do

proprietário ou do responsável, por cada animal apreendido,
independentemente de sua espécie, sem prejuízo das demais
despesas previstas nesta Lei:
I - Multa equivalente a 60% (sessenta por cento) da UFM
(Unidade Fiscal do Município), a ser paga pelo proprietário
dos animais apreendidos;
II

–

Despesas

efetuadas

com

a

guarda,

permanência,

alimentação e cuidados de rotina diária dos animais.
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§ 1º. Em caso de reincidência, a multa será majorada para o
valor correspondente a 01 UFM;

§ 2º.A cada nova reincidência, será acrescida a multa 0,5
UFM.

§ 3º.A critério da administração e comprovado que o animal
apreendido

é

utilizado

na

aferição

da

renda

familiar,

poderá ser liberado independente de pagamento das despesas
mencionadas

neste

artigo,

desde

que

a

ocorrência

seja

primária.

§

4º.Os

valores

que

forem

arrecadados

pertencerão

a

municipalidade e as importâncias deverão ser recolhidas aos
cofres públicos municipais.

§ 5º. Uma vez liberado o animal, todos os cuidados a ele
pertinentes, inclusive seu transporte, ficarão a cargo do
seu proprietário ou responsável desde o momento do resgate.

Art. 7º. O produto de arrecadação do animal, deduzidas as
importâncias despendidas pelo Município de Santa Teresinha
(BA)

com

seu

transporte,

sua

guarda,

alimentação

e

tratamento, bem como a multa respectiva, será entregue ao
proprietário, obedecidas as formalidades legais.

Art. 8º. Em caso do produto da venda em leilão não cobrir
as

despesas

efetuadas

peloMunicípio

de

Santa

Teresinha
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(BA), inclusive o da respectiva multa, a diferença será
inscrita em dívida ativa, para cobrança do proprietário.

Art. 9º. A realização de leilões ou doação dos animais,
será regulada por decreto.

Art. 10. São terminantemente proibidas quaisquer práticas
de torturas contra animais sob a apreensão e guarda do
Município de Santa Teresinha (BA).

Parágrafo

Único.

dispositivo,

o

Na

hipótese

torturador

da

inobservância

responderá

na

deste

forma

da

legislação pertinente, por tal ato.

Art.

11.Fica

o

Poder

Executivo

autorizado

a

adquirir

mantimentos para os animais durante o prazo de apreensão

Art. 12.Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresinha (BA), em
22 de março de 2022.

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
Prefeito Municipal
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>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϯϮϬĚĞϭϮĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϮ
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KWZ&/dKDhE//W>^EddZ/E,͕ƐƚĂĚŽĚĂĂŚŝĂ͕ĨĂǌ
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ĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘

'/EdK;ͿWZ&/dK;ͿDhE//W>^EddZ/E,;Ϳ͕ĞŵϭϮĚĞĂďƌŝůĚĞ
ϮϬϮϮ͘

'E>K&/'h/ZKEZ
WƌĞĨĞŝƚŽDƵŶŝĐŝƉĂů
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Agnaldo Figueiredo Andrade
Prefeito Municipal
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